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membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Ketiga saudara penulis yaitu kakak penulis Octalina yang sudah lebih dulu 

menjadi Sarjana dan banyak memberikan saran dalam penelitian ini, kedua adik 

penulis Willy Surya dan Keysia Surya sebagai penyemangat dan pemberi hiburan 

bagi penulis selama penulisan tugas akhir. 

4. Teman terdekat penulis Deni yang selalu memberikan semangat, saran, dukungan 

serta dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini secepatnya. 

5. Ibu Ida, S.E., M.M selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di 
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selalu memberikan semangat, bantuan, dukungan, kritik dan saran selama 
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perkuliahan sampai selesai. 
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Laboratorium Kuantitatif yang membantu penulis dalam menganalisis data serta 

membantu dalam penggunaan program SPSS yang sangat berguna dalam tugas 

akhir ini.  

11. Teman seperjuangan penulis yang sejak awal perkuliahan menjadi teman baik 
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