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profesionalisme, dan tanggung jawab 

7. Kedua orang tua, adik dan semua keluarga yang telah banyak memberikan 

dukungan berupa doa dan semangat bagi Peneliti.  

8. Semua pihak yang turut membantu Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu 

pihak yang memberikan informasi sebagai referensi. 

 Peneliti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan penelitian 

ini. Karena itu, Peneliti dengan rendah hati mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 
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