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memperoleh gelar sarjana pada Program Ekonomi dan Bisnis Fakultas Universitas 

Mercu Buana Jakarta.  

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas 
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3) Bpk Dudi Permana, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 

Universitas Mercu Buana. 
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5) Kedua orang tua tercinta, yang telah membesarkan saya dan mendidik, 

serta memberikan doa, semangat dan dukungan penuh yang tiada henti-

hentinya. Serta rasa cinta dan kasih sayang yang telah diberikan dan 

keluarga besar H. Noit (Alm) yang selalu memberikan dukungan baik 

secara moril maupun materil demi keberhasilan menyelesaikan sekripsi. 

6) Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima 

kasih atas bantuan, motifasi serta doanya dalam menyelesaikan skripsi. 

Saya sangat menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari 

sempurna dikarenakan keterbatasanya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki 

penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta 
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