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pengolahan data, penyebaran kuesioner serta format penulisan skripsi yang 

tidak lepas dari bantuan mereka semua. Terima Kasih, Semuanya.  
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 Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas 

segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat 
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