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Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas
dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman.
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sampai semester akhir ini, Khansa Ranindia Utami dan Elfrida yang selalu
memberikan dukungan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
Serta teman seperjuangan Eggi Junistian, Aswinanda Rivaldy, Arif
Oktafianto, Fiona, Ervina Santoso, Gagas Bintang, Ivan Fadhila, Rina
Handayani, Desi Siti Aisyah, Rizky Amalia, Aswi Ruhana yang telah
membantu memberikan pengetahuan mengolah SPSS dan bersama-sama
dalam menyelesaikan tugas akhir dengan penulis.

7.

Senior yang telah memberikan pengetahuan serta pengalamannya kepada
penulis sehingga penulis mendapatkan pengetahuan lebih Lisda Tiara.
vi

http://digilib.mercubuana.ac.id/

8.
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