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penelitian ini. Dan tidak lupa juga kita panjatkan salawat serta salam kepada
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bagi umatnya dan untuk berbuat kebajikan. Skripsi yang berjudul ‘Akronim
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kepada;
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Fakultas Sastra Universitas Komputer Indonesia
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dan selalu mendukung semua mahasiswa yang mengikuti sidang akhir.
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5. Yth. Asih Prihandini, S.S., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah
sabar memberikan bimbingan dan berbagai macam masukan dalam
melakukan penelitian
6. Yth. M. Rayhan Bustam, S.S., M. Hum selaku dosen wali yang telah sabar
memberikan arahan dan membina mahasiswa angkatan 2016
7. Yth. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Komputer Indonesia yang telah
banyak memberikan ilmunya selama masa study
8. Yth. Kedua orang tua saya yang telah memberi berbagai macam bantuan
baik secara dorongan doa, motivasi, moral, dan materi.
9. Yth. Ryanto yang telah menemani saya dalam proses penulisan skripsi ini
dan selalu memberikan support sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi
ini.
10. Yth. Teman-teman seperjuangan saya dan juga teman-teman SMA saya
yang selalu memberikan support doa, motivasi, dan moral.
11. Semua pihak yang tidak terlibat telah berdoa untuk keberhasilan saya
Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini. Oleh
karena itu, peneliti berharap kepada seluruh pihak supaya bisa memberikan kritik
dan saran yang membangun buat menjadi kesempurnaan skripsi ini. Tetapi juga
peneliti berharap skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya.
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Penulis,
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