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ini. 

2. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu Buana. 

 

 

v 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



3. Bapak Dr.Harnovinsah, Ak.,M.Si, CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana.                   

4. Bapak Zulfitri, MP., MM selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan 

banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat dalam membantu untuk penyelesaian 

skripsi penelitian ini Terima Kasih banyak. 
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      Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, 
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