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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, yang telah
melimpahkan karunia-Nya, serta atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis
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Adapun penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat
menempuh ujian sidang sarjana pada jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan
Manajemen pada Universitas Widyatama, Bandung. Penulis sadar sepenuhnya
akan keterbatasan dari penulis baik itu dalam hal pengetahuan, pengalaman,
maupun kemampuan yang penulis miliki. Namun, Alhamdulillah berkat petunjuk,
bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang penulis dapatkan, penulis mampu
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S.W.T. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
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masukan untuk waktu yang akan datang, dimana penulis menyadari bahwa skripsi
ini masih jauh dari kesempurnaan.
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Adventinus Richo Alviant
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Universitas Widyatama yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta
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banyak membantu dan memudahkan penulis selama menuntut ilmu di
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penulis terinspirasi untuk menjadikan Alfamart dan PT. Indonesia
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