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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

 Alhamdulillah, puji dan syukur saya ucapkan pada Allah SWT. atas 

rahmat dan pertolongan-Nya yang menghendaki tugas akhir skripsi ini bisa 

berjalan dengan lancar. Skripsi ini dibuat untuk memeroleh gelar Sarjana 

Ekonomi dari kampus tercinta STIE Malangkucecwara. 

 Alhamdulillah, sujud syukur pada Allah SWT. yang sudah mengirimkan 

banyak orang baik di sekitarku. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan 

terimakasih sebanyak-banyaknya kepada: 

1. Ibu dan Bapak yang selama ini sudah mendoakan, mendukung, 

menyemangati, dan memberikan kasih sayang yang luar biasa, Ibu Bapak 

yang selalu sabar dalam menemani suka duka anaknya, Alhamdulillah 

anaknya bisa lulus berkat doa Ibu dan Bapak. 

2. Mas Imam dan Mbak Fitri yang menjadi perantara bagi saya untuk dapat 

kuliah beasiswa. Terimakasih atas bantuannya dan maaf apabila saya 

masih belum bisa membalas kebaikan Mas Imam dan Mbak Fitri, 

3. Rama, terimakasih atas bantuan, dukungan, dan motivasinya. Terimakasih 

untuk banyaknya waktu kebersamaan. Terimakasih dan maaf. 

4. Bapak Drs. Bunyamin, MM, Ph.D selaku Rektor STIE Malangkucecwara, 

5. Ibu Dra. Lindananty, MM, selaku Ketua Jurusan Manajemen, 

6. Ibu Dra. Sri Indrawati, MM, selaku Dosen Pembimbing yang baik hati, 

yang selalu memberi masukan-masukan berharga, dan membimbing 

dengan sabar sehingga memermudah penulis dalam mengerjakan skripsi. 

7. Terimakasih buat pacar-pacarku, Rya, Nissa, Mbak Ana, Mbak Fitri, 

Mbak Yuyun. Terimakasih  untuk waktunya yang selalu menemani dan 

membantu dalam pengerjaan skripsi, baik motivasi maupun omelan-

omelannya. Terimakasih karena membuat segalanya menjadi lebih mudah, 

lebih indah, dan lebih berwarna. Tanpa kalian, aku sepi. Terimakasih juga 
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buat Nur Aini sahabat mulai SD, serta teman-teman lain (Ita, Elly, Andre, 

dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu). Terimakasih. 

8. Terimakasih untuk Alm. Bapak Aidi, Bu Nur, Bu Dawam, Pak Machfudz, 

Ibu mertua Mbak Ana, Pak Irfan. Terimakasih untuk semua nasihat-

nasihat yang sudah diberikan. Terimakasih buat Mbak Ana, Mbak Heni, 

dan teman-teman pantiku. Al-Ishlah keren rek. Terimakasih buat 

kebersamaanya, kenangan-kenangan yang tak terlupakan. 

9. Tak lupa juga terimakasih untuk semua staff dan karyawan STIE 

Malangkucecwara, Mbak Nanda, seluruh dosen-dosen yang memberi 

masukan-masukannya.  

Penulis sadar betul akan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, hanya 

Allah Yang Maha Sempurna. Apabila banyak kesalahan, semata-mata hanya 

karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Karena itu, penulis mengharapkan 

adanya saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat lebih bermanfaat. Mohon maaf 

apabila ada salah-salah kata. 
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