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menjadi pendengar keluh kesah dan sambat penulis ketika sedang mengalami 

keresahan dan kegalauan akan Tugas Akhir. 

12. Bude Gerbang yang selalu mengocehi saya ketika mau makan. 

13. Ibu/Bapak kontrakan yang selalu memberi motivasi dan semangat pada penulis 

dalam mengerjakan Tugas Akhir. 
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