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akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana
Ekonomi. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1.

Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, Ibu Hj.Nurjanah dan Bapak
H.Abdul Gani, yang tiada hentinya memberikan do’a dan dukungan serta
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ketulusan dalam membimbing penulis.
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yang tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga
hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT
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