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Tafiprios, MM selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, 

waktu, bimbingan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang telah 
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6. Untuk sahabat seperjuangan (Shellawati Afatimah, Catur Ayu Nirawati, Ita 

Purnama Sari, Abdul Rahman, Bayu Pratomo, Imam Singgih, Liana 

Yubaidah) thanks for everything. 

7. Teman dekat sekaligus kaka perempuan di rumah (Mba Yaya) yang tak 

sedikit membantu mensuport dalam pengerjaan skripsi. 

8. Bos dan teman-teman ditempat kerja yang banyak membantu menggantikan 

tugas dan memaklumi ketika saya sering ijin dalam hal pencapaian skripsi ini. 

9. Seluruh teman-teman Manajemen S1 Manajemen S1 FEB-UMB angkatan 

2012 yang tidak bisa penulis sebut. 

10. Para responden serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
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Menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih kurang sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 
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dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah 
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