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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat 
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Ekuitas Bandung Program Studi S1 Manajemen. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata 

kesempurnaan, karena keterbatasan dari kemampuan penulis. Namun, penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari 
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sangat besar artinya bagi penulis. .  
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khususnya kepada kedua orangtua ayahanda Suharta dan ibunda Nana Winarsih 

yang telah merelakan waktunya dalam mencari nafkah, memotivasi serta berjuang 
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embannya dan cucuran keringat yang tidak bisa terbayarkan dan selalu 
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menyelesaikan kuliah dan meraih gelar sarjana berkat dukungan kalian skripsi ini 
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6. Ibu Mirza Hedismarlina Yuneline, ST., MBA. Selaku Sekertaris Program 
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arahan, motivasi yang bermanfaat bagi penulis.  
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terimakasih atas tawa dan canda kalian yang selalu menghibur penulis dikala 

senang dan sedih. 

11. Pacarku tersayang Fiqri yang selalu memberikan dukungan serta motivasi 

baik secara moril maupun materil kepada penulis agar tetap semangat sampai 

sejauh ini. 

12. Teman satu bimbingan terimakasih atas perhatian dan kekompakannya saat 

bimbingan Aprilla Lestari 

13. Rekan-rekan sekelas Manajemen 8 angkatan 2011 Indri, Ade, Ayu, Putri, 

Megi, Erent, Virgiansyah terimakasih atas do’a dan semangatnya bagi penulis 

14. Teman-teman satu Jurusan Manajemen Keuangan Dea, Anzani, Fransiska, 

Kuntara terimakasih atas semangat yang diberikan untuk penulis. 

15. Keluarga Manajemen angkatan 2011, teman di Ekuitas terima kasih kalian 

selalu ada untuk memberi semangat yang luar biasa untuk penulis 

16. Seluruh sahabat serta pihak-pihak yang mendukung terwujudnya 
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