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Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Bapak Prof.  Dr.  Ir.  Irwan Sukri Banuwa, M.  Si., selaku pembimbing 

Pertama, yang telah memberikan motivasi, bimbingan yang tiada tara, dan 

pengorbanan baik moril yang tak terhingga selama penulis menjalankan, 

penelitian hingga penulisan skripsi ini berakhir. 
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