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7. Ayahanda Sumarno dan Ibunda Ismiyati tercinta terima kasih atas 

semua kasih sayang, perhatian, doa dan dukungan baik secara 

moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis 

ini. 

8. Kakakku Marisetyo Premi Saputro dan Dwi Marissanty Saputri 

tersayang terima kasih atas segala doa, dukungan, perhatian serta 

canda tawa selama penulis menyelesaikan tesis ini. 

9. Untuk seluruh keluarga besarku terima kasih atas dukungan dan 

doanya hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 

10. Untuk sahabat-sahabatku tersayang Sri Lestari, Rienda Putrie 
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