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kalian yaitu Arif A P dan Pundarikal, semoga kalian tenang disisinya.  
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menghasilkan yang terbaik ya teman-teman. Makasih atas kerja samanya 

selama gabung dengan angkatan kalian. 

11. Terima kasih untuk seluruh responden yang membantu penulis ketika penulis 
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12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 
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