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banyak masukan, arahan dan perbaikan dalam penyempurnaan disertasi ini.  
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penelitian disertasi ini. 
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telah membantu proses penyelesaian administrasi. 
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semangat yang tinggi dan motivasi dalam penyelesaian studi ini. 
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12. Orang tua saya dan seluruh keluarga besar yang memberikan doa, dukungan dan 
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