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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 25 

Oktober 2014 sampai dengan Januari 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-besarnta kepada : 

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

2.  Bapak Dr. 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. Bapak Dr.Anton Mulyono Azis, SE., MT dan Ibu Maya Irjayanti, SE., 

MBA selaku ketua program studi dan sekertaris program studi program S1 

Manajemen STIE Ekuitas, 

6. Bapak H. Rukmana, SE.,MM.,M.Ag selaku dosen pembimbing yang 

selalu memberikan arahan dan masukan selama penulis mengerjakan 

skripsi ini dapat selesai, 

7. Kedua orang tua dan adik-adik yang telah mencurahkan seluruh kasih 

sayang, perhatian, dan doa untuk keberhasilan penulis, 

8. Randi Aditya yang selalu memberikan semangat dan motivasi, 

9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2011 serta rekan- rekan Himpunan 

Mahasiswa Manajemen 2011 yang selalu mendukung dan memberikan  

semangat kepada penulis, serta menemani hari–hari penulis, 

10. Seluruh sahabat dan semua pihak yang terlibat yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu per satu, terima kasih atas semua bantuannya. 

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya. 

Wassalamualaikum wr.wb 
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