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4. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Taryono dan ibunda tersayang Ilah yang telah 

memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada pernah henti-

hentinya kepada penulis, serta Kakek dan Nenek saya yang selalu mensupport dan 

mendoakan.  
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perjuangan tugas akhir dan yang lain tidak bisa di sebutkan satu persatu. Semoga kita 

tetap solid hingga akhir hayat. 

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 
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