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“Goreng” serta teman yang baik bagi penulis sudah mengizinkan penulis untuk
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penelitian penulis.
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Sahabat terbaik Dinda Dwi Putri, Diandra Dwi Putri, Tri Sasmietha Anjani
dan Chairunnisa Sarah Dio yang telah memberikan dukungan moral beserta
doa kepada penulis.
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dalam
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