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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkankepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir 

dalam upaya memenuhi syarat kelulusan pada Program S1 Manajemen. 

Dari proses pengumpulan data dan penyusunan skripsi ini penulis banyak 

mendapatkan bimbingan dan arahan serta bantuan baik moril maupun materil dari 

banyak pihak, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik diantaranya 

adalah : 

1. Tuhan Yang MahaEsa yang telah memberikan begitu banyak anugrah dan 

karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan segalanya dengan lancar. 

2. Kedua orang tua, kakak, adik, dan juga Ratna terima kasih atas dukungan, doa, 

kasih sayang, dan semua yang telah diberikan kepada penulis baik moril 

maupun materil. 

3. Bapak Taufik Rachim, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah berjasa 

membimbing, memberikan banyak ilmu, motivasi, dorongan,dan pengarahan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sabar. 

4. (Alm.) Ibu Prof. Dr. Hj. KoesbandijahAbdoelKadir, M.S., Ak., selaku Ketua 

Badan Pengurus Yayasan Universitas Widyatama Bandung. 

5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E. M.Si, Ak. Selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

6. Ibu Dr. Hj. DyahKusumastuti, Ir., M.Sc.  selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen. 

7. Ibu Siti Komariah S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Bisnis dan 

Manajemen S1 Universitas Widyatama Bandung. 

8. Pasukan Puri Asri C5, teman-teman Universitas Telkom, Fauzia Rahayu, Ryan, 

Indra, dan semua teman yang pernah penulis kenal dalam pelaksanaan 
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penyelesaian skripsi yang telah banyak saling berbagi ilmu maupun berbagi 

pengalaman dalam membantu penulis dalam banyak hal. 

9. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Universitas Widyatama. 

10. Semua pihak yang turut membantu akan terselesaikannya skripsi ini, 

terimakasih atas doa dan dukungannya. 

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini belum dapat dikatakan 

sempurna dikarenakan keterbatasan penulis baik pengetahuan, pengalaman maupun 

kemampuan yang penulis miliki. Walaupun demikian, penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. 

Akhir kata, semoga segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan 

mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang MahaEsa. Amin. 
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