KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim
Assalamualaikum wr. wb
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan
karunia-Nya, sehingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan. Sholawat beserta
salam penulis curahkan kepada junjunan kita semua Nabi Muhammad SAW,
keluarga serta sahabat Nya dan seluruh umatnya.
Alhamdulillah dalam kesempatan ini penulis masih diberikan kesempatan
untuk menyelesaikan Skripsi. Skripsi ini sendiri dilakkukan mulai tanggal 17
Februari 2015 sampai dengan Juni 2015. Dalam skirpsi ini penulis menyadari
bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan
segala saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan selanjutnya.
Dalam penulisan skripsi penulis banyak dibantu oleh orang-orang yang
selalu mendukung dan membimbing penulis sehingga dapat selesai tepat pada
waktunya. Oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada :
1.

Ibu Prof. Dr. Ina Primiana, SE., MT selaku Ketua STIE Ekuitas,

2.

Bapak Dr. rer.nat. Martha Fani Cahyandito, S.E.MSc., CSRS selaku
Wakil Ketua I STIE Ekuitas,

3.

Bapak Dr. Herry Achmad Buchory, SE., MM selaku Wakil Ketua II STIE
Ekuitas,

4.

Bapak Dr. Sudi Rahayu Suwano,SE., selaku Wakil Ketua III STIE
Ekuitas,
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5.

Ibu Maya Irjayanti, SE., MBA selaku Ketua Program Studi Manajemen
STIE EKUITAS Bandung,

6.

Ibu Mirza Hedismarlina Yuneline, ST., MBA, selaku Sekretaris Program
Studi S-1 Manajemen,

7.

Dede Ropik Yunus, LC.,M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah
membantu meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta
pengarahan dan nasehat kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini,

8.

Almarhum kedua orang tua, seluruh anggota keluarga penulis yang
menjadi kekuatan bagi penulis, dengan ketabahan hatinya telah
memberikan dorongan spiritual, mental serta materil kepada penulis,

9.

Gilang Muharam, Afina Ghaida, Detta Nabilla, Fauziyyah Sahar, Seli
Giantini, Zulita Mujirahayu, Vania Kusumah, Betsy Yayangsari, Hikmah
Ira, Virna Alysha yang selalu memberi motivasi, kritik dan saran serta
selalu menghibur penulis dalam keadaan susah maupun senang,

10.

Ika Nurfitri, Delviyan Marly, Novi Sriharyati, Anggi Pramudita dan
Teman-Teman Manajemen 4 yang selalu mendukung dan menemani harihari penulis,

11.

Teman-teman seperjuangan angkatan 2011 yang selalu mendukung dan
memberikan semangat kepada penulis, serta menemani hari–hari penulis,

12.

Seluruh sahabat dan semua pihak yang terlibat yang tidak bisa penulis
sebutkan satu per satu, terima kasih atas semua bantuannya.
Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah memberikan

inspirasi, dorongan, bantuan, pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih terdapat
kekurangan maupun kesalahan sehubungan dengan keterbatasan waktu, serta
kemampuan yang dimiliki. Karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran
yang membangun dari semua pihak yang membaca skripsi ini agar dapat
bermanfaat demi kebaikan penulis di masa yang akan datang.
Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi
pembaca pada umumnya.
Wassalamualaikum wr.wb

Bandung, 26 Agustus 2015
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