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KATA PENGANTAR 

 

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan Puji Syukur kepada 

Tuhan Yesus Kristus  atas segala kasih, kuasa dan karunia-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penyelesaian skripsi ini merupakan 

karunia penulis yang sangat besar dalam perjalanan panjang masa kuliah strata 1 

(satu) di Universitas Widyatama.  

Pada penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:  

1. Kedua orang tua, father Agus Pama’tan dan mother Paulina Palin tercinta yang 

selalu mendoakan dan memberikan semangat dari jauh dan telah kerja keras untuk 

membiayai pendidikan sampai mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Tidak lupa 

juga untuk abang Arman Pama’tan selaku saudara kandung yang selalu 

melindungi, mendoakan dan juga membantu selama di Bandung. Terima kasih 

untuk dukungan dan doa kalian yang sangat berarti. I love so much. 

2. Bapak Tezza Adriansyah Anwar, S.Ip., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah 

begitu banyak membimbing, memberikan masukan dan mengajari saya serta 

meluangkan waktunya ditengah kesibukan untuk memberikan saya masukan, 

nasehat dan saran selama penyusunan skripsi ini.  

3. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. Selaku rektor Universitas Widyatama 

yang dilantik  pada  masa  bakti  2014  –  2018.  Dan  juga  tidak  lupa  kepada  

rektor sebelumnya  yaitu  Prof Dr.  Mame  S.  Sutoko.,  Ir.,  D.E.A. 

4. Pendiri Yayasan Widyatama Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, S.E., 

M.Si., Ak., (alm.) karena saya masih bisa merasakan jasa – jasa beliau dalam 

menentukan kebijakan – kebijakan untuk kegiatan – kegiatan kemahasiswaan pada 

masa beliau masih hidup. 



iv 
 

5. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc., selaku dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widayatama.  

6. Ibu siti Komariah, S.E, M.M, selaku Ketua Program Studi manajemen S1 Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.  

7. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis & Manajemen dan seluruh staf administrasi, staf 

perpustakaan, satpam, serta seluruh karyawan Universitas Widyatama yang telah 

banyak memberi bantuan dan kemudahan kepada penulis.  

8. Galenia Daycare & Preschool Bandung yang telah membantu segalanya sehingga 

penulisan skripsi ini dapat terselesaikan 

9. Teman-teman UKM PMK Widyatama dan English Club UTAMA yang telah 

memberi dukungan serta bantuan    

10. Teman-teman tersayangku PMK Widyatama 2011: Sally, Sinta, Meilan, Rosy, 

Yoana, Alin, Listra, Jessica, Ribka, Lita, Adel, Hengki, Clinton, Elfan, Sheila,  

Jean, Rasna, Tika, Evy, Tati, Sihar, Janter, Frans, Rio, David, Grace, Floreta, 

Roni, Donal. Canda tawa kalian yg menjadi penyemangat serta kerjasama dan 

bantuan. Special for Sally yang menjadi sahabat ku sekaligus teman 1 bimbingan. 

Makasih ya atas bantuannya. Spesial juga buat Sinta yang menjadi sahabat dan 

selalu menemani dalam segala hal. Makasih ya untuk semuanya.   

11. Kakak PA ku kak Hana Aprianty Simbolon, adek PA ku Yohana Clara 

Pangaribuan  dan saudara PA ku Ijes, Shella  dan Adel yang selalu mendoakan. 

12. Sahabat dan teman dekatku Novia, Mayta, Syifa, Fika, Riska, Muti,  Ario, Hery, 

Alan, Fadel, Anggi, dll. Maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. 

13.  Laoshi-laoshi GII Hok Im Tong Dago, terima kasih atas pemberian dukungan dan 

doanya. Tetap taat dan setia pada pelayanannya. Kalian juga menjadi salah satu 

keluarga ku di Bandung 

14. Orang-orang terdekat dan sudah seperti keluargaku di Bandung, special for kang 

Adhina Nugraha yang banyak memberi solusi, menemani mencari bahan buat 

penyelesaian skripsi ini dan meluangkan waktunya untuk membantu ketika 

kesulitan. Begitu pula dengan Rama Nugraha yang menjadi penyemangat buat 
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projek ku, semoga projek kita berjalan dengan baik ya. Juga kepada Iqbal Caesar 

Delais, Sabrina Dwianti, Zacky M Farras, Ayunabillah S Azdy P., dan kang 

Randy, terima kasih ya buat doa dan dukungan kalian. Tidak akan pernah lupa 

dengan tingkah, canda dan tawa kalian. Kalian juga yang menjadi motivasi ku 

untuk terus berjuang dan semangat.   

Semoga Tuhan Yesus memberkati serta membalas kabaikan semua pihak 

yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Besar harapan semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya bagi 

penulis dan umumnya bagi pembaca.  
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