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Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke khadirat Allah SWT.  
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sayang yang diberikan selama ini diberikan balasan yang lebih baik oleh-Nya. 
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dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Dian Kurniawan, SE., M.Si., selaku pembimbing II, yang banyak memberikan saran 

dan masukan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Riza Ridwani selaku teman dekat yang selalu memberikan dukungan dan semangat 

kepada penulis selama melakukan perkuliahan hingga penyusunan usulan 

penelitian. 

8. Sahabat Pamili selaku kawan seperjuangan yang telah banyak memberikan motivasi 

dan semangat. 
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