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rahmat, nikmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 
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http://digilib.mercubuana.ac.id/



vii 
 

 
 

5. Tri Wahyono, SE., MM., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan 
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bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

dalam menulis skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis 
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