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III. METODE PENELITIAN 

  

3.1  Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan metode deskriptif 

karena penelitian ini merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai 

apa yang ingin kita ketahui, yaitu dengan mendeskripsikan keadaan yang terjadi 

sekarang secara sistematis dan faktual yang menuntut untuk sagera mencari jalan 

keluarnya. 

Menurut Muhammad Ali dalam Artina Wati (2007:62) menyatakan bahwa 

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk 
memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada masa sekarang dilakukan 
dengan langkah-langkah pengumpulan data, membuat klasifikasi data dan 
analisis ataupun pengolahan data, membuat kesimpulan, dan laporan dengan 
tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara 
obyektif dalam suatu deskripsi situasi. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Winarno Surakhmad dalam Artina Wati 

(2007:62) tentang penelitian deskriptif, yaitu: 

Sifat umum dari penelitian deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data 
yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubingan, kegiatan, 
pandangan, sikap yang nampak, atau tentang suatu proses yang sedang 
berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, 
kecenderungan yang menampak, pertentangan yang sedang meruncing dan 
sebagainya. 
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Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka penggunaan metode deskriptif ini 

sangat cocok dalam penelitian, karena sasaran kajian penelitian ini berupa 

Pengaruh Perilaku Birokrasi Kantor Kecamatan Sukoharjo Terhadap Kepuasan 

dalam Pelayanan Publik Masyarakat Pekon Pandansari Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Pringsewu. 

 
3.2 Populasi Dan Sampel 

 3.2.1 Populasi 

Istilah populasi dikenal dalam suatu penelitian. Menurut Sukardi (2003:53) 

“populasi adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa atau 

benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana menjadi 

target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian.” 

Sedangkan menurut Zulfiqar Ain (2006:33) “pupulasi adalah keseluruhan obyek 

penelitian baik berupa manusia, benda, peristiwa atau berbagai gejala yang 

terjadi, karena itu merupakan Variabel yang diperlukan untuk memecahkan 

masalah atau penunjang keberhasilan penelitian”. 

Berdasarkan kedua pendapat di atas maka dapat ditetapkan populasi dari 

penelitian ini adalah Kepala Keluarga Pekon Pandansari Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 756 kepala keluarga. Keseluruhan populasi 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 2: Jumlah Kepala Keluarga di Pekon Pandansari Kecamatan 
Sukoharjo Kabupaten Pringsewu bulan November 2009 

 

No Dusun (RW) RT 
Jumlah Penduduk 

KK (L+P) L P L + P 
1 Dusun I 1 66 127 130 257 
2  2 53 88 93 181 
3 Dusun II 3 97 197 177 374 
4  4 99 163 149 312 
5  5 115 201 206 407 
6  6 94 159 153 312 
7  7 106 190 187 377 
8  8 68 118 108 226 
9  9 59 123 99 222 
Jumlah 756 1366 1302 2668 

Sumber: Arsip Jumlah Penduduk pekon Pandansari 

 3.2.2 Sampel  

Menurut Suharsimi Arikunto dalam Zulfiqar Ain (2006:34) “Sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti, apabila subyek kurang dari seratus, 

lebih baik diambil semua sehingga penelitian tersebut menjadi penelitian 

pupulasi. Sedangkan bila jumlah subyek relatif besar, maka dapat diambil 

antara 10% sampai dengan 15% atau 20% sampai 25%.” 

Berdasarkan pernyataan di atas maka penelitian ini termasuk penelitian 

sampel, sampel diambil 10% dari jumlah populasi yang ada. Berikut 

perhitungannya. 

%10 PS  

Keterangan: 

S: Jumlah Sampel 

P: Jumlah Populasi 
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Tabel 3: Hasil perhitungan sampel KK di Pekon Pandansari Kecamatan 
Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 

 
No Dusun (RW) RT Jumlah KK 

Populasi Sampel Pembulatan 
1 Dusun I 1 66 6,6 7 
2  2 53 5,3 5 
3 Dusun II 3 97 9,7 10 
4  4 99 9,9 10 
5  5 115 11,5 11 
6  6 94 9,4 9 
7  7 106 10,6 11 
8  8 68 6,8 7 
9  9 58 5,8 6 
Jumlah 756  76 

 

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang. 

 
3.3 Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan Pengukuran 

 3.3.1 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel yang mempengaruhi atau disebut juga variabel independent 

yang diberi simbol (X) dalam hal ini adalah Perilaku Birokrasi. 

2. Variabel yang dipengaruhi ayau disebut juga variabel dependent yang 

diberi simbol (Y) dalam hal ini adalah Kepuasan Masyarakat dalam 

Pelayanan Publik. 
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3.3.2 Definisi Operasional 

3.3.2.1 Perilaku Birokrasi 

Perilaku birokrasi adalah kecenderungan atau pola tindakan atau aktivitas 

dalam menjalankan tugas-tugas administrasi dalam sebuah organisasi. Adapun 

indikator dari perilaku birokrasi adalah: 

1. Kecenderungan bertindak atau pola pola tindakan menjalankan tugas 

Sub indikator: 

a. Sikap, yaitu perasaan dan cara pandang yang diwujudkan dalam 

perilaku sehari-hari. 

b. Tanggung jawab, yaitu kewajiban atas beban yang harus dikerjakan 

atau diselesaikan dalam sebuah tugas. 

c. Motivasi, yaitu segala sesuatu yang mendorong seseorang melakukan 

sesuatu. Dalam hal ini hal-hal yang mendorong seorang petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

d. Arogansi, yaitu kebanggan yang berlebihan atau kesombongan atas apa 

yang seseorang punya, dalam hal ini adalah jabatan yang dipegang 

oleh birokrat dalam pemerintahan. 

2. Karakteristik sistem organisasi birokrasi 

Sub indikator: 

a. Hierarki komando, yaitu pembagian wewenang secara bertingkat-

tingkat. Di mana dalam memperoleh suatu pelayanan publik, harus 

melalui tahapan-tahapan berkaitan dengan pejabat yang berwenang 

mulai dari tingkat yang paling bawah. 
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b. Spesialisasi peran, yaitu pembagian tugas-tugas berdasarkan 

kualifikasi kemampuan yang dimiliki setiap petugas. 

c. Komunikasi, koordinasi, dan integritas, yaitu dalam menjalankan 

tugas-tugas dari sebuah organisasi birokrasi, petugas-

petugas/aparaturnya harus dapat mendukung, membantu, dan 

berkomunisasi dengan baik. 

3.3.2.2 Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan publik 

Kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik adalah perasaan senang dan 

puas anggota masyarakat karena kenyataan yang diharapkan telah terpenuhi 

yaitu pelayanan yang berkualitas. Indikatornya: 

1. Perasaan senang dan puas karena kenyataan yang diharapkan telah 

terpenuhi 

Sub indikator: 

a. Rasa senang akan pelayanan yang telah diberikan 

b. Hasil pelayanan yang sesuai dengan harapan 

c. Respon dan tanggapan yang baik akan pelayanan yang telah 

diberikan 

2. Pelayanan publik yang berkualitas di mata masyarakat 

Sub indikatornya (berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman 

Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan 

Instansi Pemerintah): 
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a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahap pelayanan yang 

diberikan kepada     masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 

pelayanan. 

b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif 

yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 

pelayanan. 

c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian 

petugas kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan. 

d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan. 

e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan pelayanan. 

f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki petugas dalam menyelesaikan tugasnya.  

g. Kecapatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan yang disesuaikan 

dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara 

pelayanan. 

h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan dengan tidak 

membedakan golongan/status masyarakat yang dilayaninya. 

i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas 

yang sopan, ramah, serta menghargai dan menghormati pengguna 

pelayanan. 

j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat 

terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unti pelayanan. 
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k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang 

dibayarkan dengan yang ditetapkan. 

l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 

m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana yang 

bersih, rapih dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman 

kepada penerima layanan. 

n. Kenyamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan 

lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang 

digunakan. 

3.3.3  Rencana Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

indikator-indikator dan sub indikator pengukuran variabel perilaku birokrasi 

berdasarkan kecenderungan bertindak atau pola tindakan menjalankan tugas 

dan karakteristik sitem organisasi birokrasi. Cara mengukurnya dengan 

melihat bagaimana pandangan petugas/aparatur terhadap tugas yang telah 

dibebankan; tanggung jawab terhadap tugas; sikap dalam menjalankan tugas; 

motivasi dalam menjalankan tugas; arogansi dalam menjalankan tugas; serta 

hierarki komando (kewenangan); spesialisasi peran; komunikasi, koordinasi 

dan integritas dengan kriteria klasifikasi sebagai berikut: sangat baik, kurang 

buruk, dan tidak baik. 
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Indikator pengukuran variabel kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik 

berdasarkan Perasaan bahwa segala tujuan, keinginan dan harapan telah 

dipenuhi serta pelayanan publik yang berkualitas di mata masyarakat. Cara 

mengukurnya dengan melihat bagaimana rasa senang akan pelayanan yang 

telah diberikan; hasil pelayanan yang sesuai dengan harapan; respon dan 

tanggapan yang baik akan pelayanan yang telah diberikan; kemudahan tahap 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan 

alur pelayanan; persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk 

mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan; keberadaan dan 

kepastian petugas kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan; 

kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan; kejelasan wewenang dan 

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan pelayanan; tingkat keahlian 

dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam menyelesaikan tugasnya; target 

waktu pelayanan yang disesuaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh 

unit penyelenggara pelayanan; pelaksanaan dengan tidak membedakan 

golongan/status masyarakat yang dilayaninya; sikap dan perilaku petugas yang 

sopan, ramah, serta menghargai dan menghormati pengguna pelayanan; 

keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit 

pelayanan; kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan yang ditetapkan; 

pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; 

kondisi sarana dan prasarana yang bersih, rapihan teratur sehingga dapat 

memberikan rasa nyaman kepada penerima layanan; terjaminnya tingkat 

keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang 
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digunakan, dengan kriteria klasifikasi sebagai berikut: sangat puas, kurang 

puas, dan tidak puas. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data   

Untuk melengkapi penelitian ini maka digunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang 

lengkap, yang nantinya dapat mendukung keberhasilan dalam penelitian ini. 

3.4.1 Teknik Pokok 

3.4.1.1 Kuesioner atau Angket 

Teknik kuesioner atau angket merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan responden dengan 

maksud menjaring data dan informasi langsung dari responden yang 

bersangkutan. Sasaran angket adalah Masyarakat (KK) di Pekon Pandansari 

Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, dan angket dalam penelitian ini 

dipakai karena data yang diperlukan adalah angka-angka yang berupa skor 

nilai, untuk memperoleh data utama dan dianalisis. 

Setiap tes memiliki tiga alternative jawaban dan masing-masing mempunyai 

skor atau bobot yang berbeda, yaitu: 

1. Untuk jawaban (a) diberikan skor 3 

2. Untuk jawaban (b) diberikan skor 2 

3. Untuk jawaban (c) diberikan skor 1 

Menurut Muhammad Nasir dalam Zulfiqar Ain (2006:38), yaitu: 
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1. Untuk jawaban yang sangat sesuai dengan harapan diberikan skor 3. 

2. Untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan diberikan skor 2. 

3. Untuk jawaban yang sangat tidak sesuai dengan harapan diberikan skor 1. 

Berdasarkan pernyataan yang telah dikemukakan di atas maka dapat diketahui 

nilai tertinggi adalah empat (3) dan nilai terendah adalah satu (1). 

3.4.2  Teknik Penunjang 

3.4.2.1 Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan peneliti dengan mencatat data tertulis yang berkaitan 

dengan penelitian seperti data jumlah pegawai beserta golongan dan 

jabatannya di Kecamatan Sukoharjo, jumlah KK di Pekon Pandansari 

Kecamatan Sukoharjo kabupaten pringsewu dan lain-lain. Dokumentasi 

berfungsi sebagai komparasi data yang diperoleh dari hasil Kuesioner atau 

angket. 

3.4.2.2 Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi 

tambahan yang dirasakan perlu untuk menunjang data penelitian. Wawancara 

dilakukan terhadap beberapa petugas/aparatur kantor Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Sukoharjo dan beberapa warga Pekon Pandansari Kecamatan 

Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 
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3.4.2.3 Observasi 

Teknik ini digunakan untuk mengamati gejala-gejala yang nampak pada obyek 

penelitian selama penelitian berlangsung. Dengan teknik ini penulis dapat 

melihat secara langsung kenyataan yang terjadi, yang tidak dapat diungkapkan 

melalui angket atau dokumentasi. Teknik ini antara lain digunakan untuk 

melihat secara langsung aktifitas petugas Kecamatan Sukoharjo yang 

kemudian dicatat dalam sebuah catatan anekdot dan daftar cek (ckeck list). 

Menurut Sukardi (2003:159-160): 

Catatan anekdot adalah alat untuk mencatat gejala-gejala khusus atau luar 
biasa menurut urutan kejadian. Catatan dibuat segera setelah peristiwa 
terjadi. Pencatatan ini dilakukan terhadap bagaimana kejadiannya, bukan 
pendapat si pencatat tentang kejadian tersebut. Sedangkan daftar cek 
merupakan penataan data dilakukan dengan dengan mempergunakan 
sebuah daftar yang memuat nama obsevator disertai jenis gejala yang akan 
diamati. Tugas observasi memberikan tanda cek pada gejala yang muncul. 
 
 

3.4.2.4 Studi Pustaka 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan berbagai konsep informasi yang 

bersifat teoritik yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. Kegiatan 

ini dilakukan untuk mengkaji dan menganaisis berbagai literature dan bahan 

bacaan untuk menemukan konsep yang terpilih dan menjadi rujukan dalam 

penelitian. Melalui studi pustaka ini supaya memperjelas kajian penelitian ke 

arah kajian menjadi kerangka teori secara jelas. 
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3.5 Validitas dan Uji Reliabilitas 

Pengujian instrument dalam penelitian ini dilakukan dengan penghitungan 

secara manual. 

 3.5.1 Validitas 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrument. Dalam penelitian ini untuk menentukan validitas 

item soal dilakukan control langsung terhadap teori-teori yang melahirkan 

indicator-indikator yang dipakai. Validitas yang digunakan yaitu Logical 

Validity dengan cara judmet yaitu dengan mengkonsultasikan kepada dosen 

pembimbing yang ada di lingkungan Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan FKIP Unila. Berdasarkan konsultasi tersebut diadakan 

revisi atau perbaikan sesuai dengan yang diperlukan. 

 3.5.2  Uji Reliabilitas  

Menurut M. Singarimbun dan S. Effendi dalam Ramon (2004:42) 

“Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejuhmana suatu alat pengukur 

dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Bila alat pengukuran dapat dipakai 

untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif 

konsisten, maka alat pengukuran tersebut reliabel. Jadi, reliabilitas 

menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur gejala yang sama”.  

Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:.  Untuk 

menguji tingkat validitas tes dan angket digunakan rumus Korelasi Product 

Moment, yaitu: 
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1. Menyebarkan angket untuk diuji cobakan kepada 10 orang di luar 

responden. 

2. Untuk menguji reliabiliras soal angket digunakan teknik belah dua/ganjil 

genap. 

3. Mengkorelasikan kelompok ganjil dan genap dengan korelasi produck 

moment yaitu: 
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Keterangan: 

r xy   = koefisien korelasi antara variabel X dan variebel Y 

n  = jumlah responden 

∑X = jumlah skor item 

∑Y = jumlah skor total seluruh item 

4. Kemudian dicari reliabilitasnya dengan menggunakan Spearman Brown 

agar diketahui koefisien seluruh item, yaitu: 

rxy = 
rgg

rgg

1

)(2
 

Dimana: 

rxy = koefisien reliabilitas seluruh tes 

rgg = koefisien korelasi item ganjil genap 
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Adapun kriteria reliabilitas menurut Manase Malo dalam Nafilah (2005:39), 

adalah sebagai berikut: 

0,90 – 1,00 = reliabilitas tinggi 

0,50 – 0,89 = reliabilitas sedang 

0,00 – 0, 49 = reliabilitas rendah 

3.6 Teknik Analisis Data 

Tindak lanjut dari pengumpulan data adalah menganalisis data. Dalam 

penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yaitu menguraikan kata-

kata dalam kalimat serta angka dalam kalimat secara sistematis. Selanjutnya 

disimpulkan untuk mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan 

rumus yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi dalam Nafilah (2005:39) yaitu: 

I = 
K

NRNT 
 

Dimana: 

I = Interval 

NT = Nilai Tertinggi 

NR = Nilai Terendah 

K = Kategori 

Analisis pun dilakukan dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana. 

Tujuan dari penggunaan analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perilaku birokrasi di Kantor 
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Kecamatan Sukoharjo terhadap kepuasan dalam pelayanan publik masyarakat 

di Pekon Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.  

Lebih lanjut Sugiono dalam Ramon (2004:45) mengatakan bahwa “regresi 

linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal satu 

variabel independen dengan satu variabel dependen”. 

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah sebagai berikut: 

bXaY   

Keterangan: 

Y: Kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik 

X: Perilaku birokrasi 

a: Intercept 

b: Koefisien regresi 

Koefisien a dan b dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

a = 
     

  





22

2

xxn

xyxxy
 

b = 
  
  

 



22 xxn

yxxyn
 

3.7 Uji Hipotesis 

Langkah pertama dalam pengujian hipotesis adalah dengan mencari tahu 

apakah ada hubungan antara variable X dan variable Y. Untuk mengetahui 

hubungan antara X dan Y digunakan rumus Korelasi Product Moment, yaitu: 
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r xy  = 
  

     2222  






YYnXXn

YXXYn
 

Menurut Sugiyono dalam Dwi Priyatno (2008:54), pedoman untuk 

memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut: 

0,00 – 0,199 = sangat rendah 

0,20 – 0,399 = rendah 

0,40 – 0,599 = sedang 

0,60 – 0,799 = kuat 

0,80 – 1,000 = sangat kuat 

Langkah selanjutnya adalah dengan menguji koefisien regresi sederhana (uji 

t), dimana menurut Freddy Rangkuti dalam Ramon (2004:46) untuk 

mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka perlu dilakukan uji 

statistic, yang dimaksudkan untuk mengetahui signifikan atau tidak 

signifikannya hubungan antara dua variabel tersebut. Uji hipotesis dalam 

penelitian ini adalah uji student (uji t) yang digunakan untuk menguji 

koefisien regresinya secara individu sama dengan (=) nol (0) yang 

menandakan bahwa variabel bebas tidak mempunyai hubungan dengan 

variabel terikatnya dan dapat atau tidaknya digunakan untuk analisis atau tidak 

adalah: 

01:0 bH  

01: bH a  

H0 = akan diterima apabila : t hitung < t tabel atau – t hitung > - t tabel 
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Ha = akan diterima apabila : t hitung ≥ t tabel atau bila – t hitung ≤ - t tabel. 

t hitung = 
21

2

r

nr




 

Keterangan: 

r = koefisien korelasi sederhana 

n = jumlah data atau kasus  

Untuk menentukan t tabel dicari pada distribusi tabel T pada signifikasi (a) = 

5% : 2 =2,5% dengan derajat kebebasan (df)= n – k – 1(n = jumlah responden 

dan k = banyaknya variable independent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


