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penyusunan skripsi. Terimakasih atas waktu, bimbingan, motivasi dan ilmu 

yang telah diberikan kepada penulis. 

8. Dosen-Dosen STIE EKUITAS yang telah memberikan ilmu serta motivasi 

yang sangat berarti bagi penulis. 

9. Ayahanda Supratikno yang telah mendidik dan melimpahkan kasih sayang 

yang telah diberikan kepada penulis selama ini,  

10. Bp Dani yang telah mendidik dan melimpahkan kasih sayang yang telah 

diberikan kepada penulis selama ini. 

11. Ibunda Ida yang selalu mendidik, memberikan dorongan baik secara moral 

maupun materiil dan senantiasa mendoakan penulis, terima kasih atas 

limpahan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis selama ini. 

12. Kaka dan ponakan yang selalu memberikan semangat disaat penulisan skripsi 

ini. 

13. Rekan-rekan Manajemen 6 dan Manajemen 7 serta paralita dan iting 
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yang lebih luas dan penuh manfaat kepada semua pihak khususnya mahasiswa 

STIE EKUITAS. 
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