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yang  telah  banyak  memberikan  waktu,  arahan,  dan,  bimbingan  yang  
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telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan yang sangat berguna bagi 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 
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memberikan waktu, arahan dan bimbingan yang sangat berguna bagi 
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8. Bapak Drs. Jhonson, M.Si  selaku  Dosen  Pembimbing  Akademik  

Penulis,  yang  telah  banyak  memberikan  bimbingan  selama  

perkuliahan kepada penulis.  
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penulis untuk mengadakan penelitian. 
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