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telah memberikan dukungan moral, spiritual dan materil kepada penulis selama 
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memberikan semangatnya, khususnya untuk Om Mudin yang selalu standby 

mendengarkan keluh kesah penulis sepanjang perjalanan kuliah ini sampai 

dengan lulus kuliah. 

5. Untuk Seseorang, Teman-Teman di Kampus, dan Rekan Kerja yang telah 

memberikan support sepanjang perjalanan kuliah. 

6. Segenap karyawan Perusahaan PT. Harapan Duta Pertiwi dan khususnya 

informan dalam penelitian ini yang telah membantu penulis dalam memberikan 
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