
v 

KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan  karunia-

Nya kepada penulis, karena atas kekuatan dan izin Allah SWT serta anugerah 
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pengatahuan serta pengalaman. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, 

bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya kepada 

Ibu Dr. Anik Herminingsih M.Si selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan  waktu, bimbingan, saran, semangat, motivasi,  pengetahuan dan  

nasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. 
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syukur  dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah 
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Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

5. Kepada kedua orang tua tercinta yang selalu mendoakan, memberi dukungan 

moral dan dukungan materil, serta memberikan banyak inspirasi yang tiada 

henti kepada penulis. Sehingga penulis mampu menyelsaikan skripsi ini. 
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6. Dan khususnya untuk Nurul Fitria Anwar, Dessy Patmawati dan Putri Pebriani  

serta seluruh teman-teman manajemen angkatan 2014 yang telah memberikan 

dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis. 

Penulis menyadari seutuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang 

membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat 

menambah pengathuan khususnya bagi penulis dan pembaca umumnya. Akhir 
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