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Segala puji bagi Allah SWT yang telah memeberikan rahmat dan karunia-
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Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat 

berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Dr.Rina Astini, SE.,MM.,CPM., selaku 
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yang telah memberikan arahan, motivasi serta waktu. 
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memberikan kritik, saran, motivasi, serta waktu. 
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9. Kedua orang tua tercinta, calon istri tercinta, adik-adik, serta keluarga 

besar saya yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan moral 

dan material yang tiada henti-hentinya kepada penulis serta memberi 

semangat dan memberikan banyak inspirasi dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

10. Teman seperjuangan yang saling membantu dan memberikan motivasi 

dalam menyusun skripsi ini Riswandi, Arif Suharyanto, Sunda Nanda 
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11. Seluruh teman-teman Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercubuana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, 

semoga kita bisa mewujudkan impian kita. 

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

kasih atas bantuan, motivasi serta doanya. 
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ini. 

 

 

 

       Jakarta, 20 Agustus 2018 

 

 

                 Kelik Febry Ary Setyawan 

 

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




