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bisnis unversitas mercu buana yang telah memberikan segenap
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bagi kelancaran skripsi penulis.
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penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
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dwilaksono yang menemani penulis semasa kuliah dan skripsi ini.
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11. Seluruh angkatan 2015 yang telah mendukung penulis sehingga dapat

menyelesaikan penelitian ini.
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penuli. Oleh

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan bahkan
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