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 Assalamu’alaikum Wr. Wb, Alhamdulillahirobbil’alamin dengan segala syukur 

ke hadirat Allah SWT yang melimpahkan begitu banyak rahmat dan hidayah-Nya 

kepada penulis, serta hanya dengan ridho dan kehendak-Nya semata penulis dapat 
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Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)”. 
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Penulis menyadari dalam penyajian dan pembahasan skripsi ini masih banyak 

kekurangannya. Untuk itu segala kesalahan yang ada harap dimaklumi serta segala 
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pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang manajemen. 

Penulis berharap dipenelitian selanjutnya penulis mampu menyajikan karya tulis yang 
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