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Segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan nikmat sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan studi 
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8. Suami dan kedua putri saya (Alyssa dan Qonita) yang selalu memberikan 

dukungan untuk saya 

9. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan, serta membantu saya dalam 
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charles, kak angel, kak wiwik, kak maya dan kak diana terimakasih karena 

selalu ada. 

 

Saya sangat menyadari penulisan laporan studi kasus ini tidak lepas dari kesalahan 
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