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Pagi Jakarta Barat”. 
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dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberi semangat, 

memberikan masukan, meluangkan waktunya, tenaga, dan pikirannya dalam 

membimbing penyusunan skripsi ini.  
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kasih sayang selama penyusunan skripsi ini. 
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yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.  
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untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak selalu peneliti 
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