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bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, pada 

kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih pada semua pihak 

yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:  
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5. Seluruh dosen dan staf Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 
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memberikan semangat dan hiburan dalam mengerjakan skripsi ini. 

Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan 
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