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ilmu dan pemikiran yang telah diberikan dengan penuh dedikasi. 



 

 

10. Kakak dan Adik tercinta Tatang Yuniardi, S.E., Yunandar, S.E., dan Liana 

Dewi. 

11. Keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah 

banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan 
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