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penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh 

karena itu, semua masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun sangat 
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12. Yang Terhormat, Bapak Trisno Mardi Yanto selaku Kadiv. Human Capital 
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atas kebersamaannya selama ini yang selalu mendengarkan keluhan 

penulis, memberikan doa, dukungan serta semangat kepada penulis selama 

penyusunan skripsi ini 
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