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2003-2017”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu
Buana.
Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas dari
kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Penyusunan
skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti
dari berbagai pihak, khususnya Bapak Agus Herta Sumarto, SP, M.Si., selaku
dosen pembimbing yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat,
pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan
kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin
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Penulis menyadari sebagai manusia biasa, bahwa penelitian ini tidak lepas dari
kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman.
Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran seta masukan bahkan
kritik yang membangun dari berbagai pihak. Selain itu, dengan segala ketulusan
dan kerendahan diri, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan
kelemahan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat
menambah pengetahuan khusunya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
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