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7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas segala ilmu yang 
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Mama yang menjadi penyemangat dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi 

ini yang selalu menguatkan agar tidak malas dan menunda untuk 

mengerjakan skripsi, terimakasih ma atas dorongan semangatnya dan jangan 

pernah lelah dalam mendoakan anak-anaknya agar menjadi orang yang sukses 

kelak. Adikku satu-satunya Dhanisa Fitri Monanda, yang selalu cerewet dan 

mengadu ke mama kalau males-malesan ngerjain skripsi makasih buat 

cerewetnya dan kejahilannya ya sayang, yakin dek kalau kita pasti bisa 

membuat ayah mama bangga dan bahagia.  
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