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KATA PENGANTAR 

 

Halleluya, Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus 

Kristus, yang dengan kuasa dan rahmatNya lah penulis dapat memulai dan 

menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir. 

Kasih Tuhan selalu berkarya pada setiap umatnya yang memohon padaNya, 

Ketuklah Maka Pintu akan dibukakan bagiMu. Amien. 

Dari lubuk hati yang terdalam, penulis sadar betul bahwa dibalik 

keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak lepas dari 

bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih 

kepada : 

1. Bapak Dr. Farid Hamid., M. Si selaku dosen pembimbing yang sangat baik 

hati membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu 

dan ilmu yang diberikan kepada penulis  

2. Pak Wahyu, Bu Ellis, Bu Endra yang bersedia menjadi narasumber dalam 

skripsi ini. Terima kasih atas waktu, semangat dan ilmu yang diberikan 

untuk penulis 

3. Orang tua, papa yang disurga dan mama tercinta, yang telah membantu 

dalam doa dan menjaga kedua buah hati selama penulis melaksanakan 

kuliah dari semester awal sampai akhir ini. Terima kasih atas pengertian 

dan pengorbanan waktunya untuk penulis. Semoga mama selalu diberikan 

kesehatan. Amien. 

4. Para Bapak Ibu Dosen Mercubuana, atas pelajaran Ilmu dan kedisiplinan 

yang didapatkan penulis. Terima kasih atas nilai-nilai yang luar biasa 

sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah ini dengan baik. 

5. Suami tercinta Reinaldo Tommy Syauta atas pengertian dan support yang 

diberikan kepada penulis, sehingga kuliah dan skripsi ini dapat selesai 

tepat waktu sesuai rencana. I love u papa. 

6. Anak-anak tercinta Queenra dan Gior, terima kasih atas pengertiannya. 

Maaf mama selalu keluar untuk kuliah di hari sabtu, sekarang kita bisa 

main dihari sabtu nak. 

7. Teman-teman seangkatan mercubuana, untuk Ariesti, Gina, Dika, Bagus, 

Nopi, Lesi, semangat ya kalian harus segera selesai juga..hihih 

8. Teman-teman tvOne ria, mba tika, ali, nila, soni, kornel yang membantu 

saya dalam menyelesaikan tugas-tugas, menemani sampai malam. Terima 

kasih genks. 

9. Teman-teman tim Group 2 dan Ibu Olin, terima kasih atas pengertiannya 

disaat penulis terkadang tidak fokus, mencuri waktu kerja untuk 
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menyelesaikan skripsi dan tugas kampus. Sekarang sudah bisa fokus lagi 

dong hahahah. 

Terakhir, penulis menyadari dengan segala keterbatasan pengalaman dan 

pengetahuan penulis, dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. 

Oleh karena itu, mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya, mudah-mudahan 

skripsi ini bisa memberikan kontribusi pengetahuan bagi penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya. Amin. 

 

Jakarta, 3 Agustus 2018 

 

Penulis 
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