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Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan
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bermanfaat dan tidak ternilai harganya.
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semangat, serta nasehat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman dan sahabat FIA yang saya kenal maupun tidak terimakasih atas

dukungan yang diberikan dalam hal apapun.

8. Mas Dwi Wahyu Wijaya dan Yudhita Valen yang telah membantu saya ketika saya

menemui kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman LPM DIANNS FIA UB, yang menemani saya selama masa kuliah dan

memberi dukungan beserta do’a.

10. Teman-teman dari Tim manajemen Panorama Holiday, Boekan Flanel dan The lost

Traveler yang selalu mendukung, memberi inspirasi dan semangat yang tiada henti.

Semoga Allah swt senantiasa memberikan rahmat dan karuniaNya kepada semua pihak
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