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salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi 

Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 
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kekurangan dan dapat menghasilkan karya tulis yang lebih baik. 

Di dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang 
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