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penelitian ini. 

3. Bapak Dr. Drs. Adang Widjana, M.M, selaku penguji I yang telah 

memberikan tuntunan, masukan, dan dorongan motivasi kepada penulis 

hingga dituntaskannya penelitian ini. 

4. Bapak Drs. A. Hadisoepadma, M.M, selaku penguji II yang telah 

memberikan saran, masukan dan pandangan yang bermanfaat pada 
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