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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya serta shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Junjungan Nabi Besar 

Muhammad SAW. Karena berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini 

dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu 

syarat kelulusan pada program Strata Satu Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama Bandung. Penyelesaian skripsi ini merupakan berkah yang 

sangat luar biasa bagi penulis karena selain perjalanan yang panjang antara belajar 

dan bekerja, skrispi ini merupakan pembuktian dari masih banyaknya semangat 

penulis untuk belajar. 

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, 

bimbingan, saran baik secara langsung maupun tidak langsung kepada : 

1. 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. dimana pada masa 

baktinya saya disambut dengan sangat bahagia untuk mengikuti perkuliahan di 

Universitas Widyatama. 

2. Pendiri Yayasan Universitas Widyatama (alm) Prof. Dr. Hj. Koesbandijah 

Abdoel Kadir, S.E., M.Si., Ak., karena sampai dengan saat ini saya masih bisa 

merasakan jasa-jasa beliau meskipun beliau sudah tiada.  

3. Kepada Dosen Pembimbing dan Dosen paling pengertian dalam membimbing 

saya, Zulganef, Dr., Drs., M.M.)karena jasa dari beliau yang sangat besar untuk 

memotivasi saya dalam belajar dan menyusun skrispi ini di Universitas 

Widyatama. 

4. Kepada kedua orang tua saya Tetep Sudirman dan Rida Nursanti yang telah 

mensupport segala nya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini 
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5. Kepada adik saya Fathia Zulfati Shabrina yang meghibur selama penulis 

menulis skripsi ini. 

6. Kepada teman teman ekstensi FBM Widyatama yang menemani selama kuliah 

di kampus widyatama. Khususnya Maulana Rizki Putra dan Vina Triyanti. 

7. Kepada teman teman yang telah men support saya, Muthiya Alfah, Zarra 

Aleftesa, dan Tiara Syahra Syabani. 

 

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih 

banyak ketidaksempurnaan baik dari segi isi maupun dari segi tulisan. Untuk itu, 

kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan demi 

penyempurnaan Skripsi ini. Akan tetapi, dengan kemampuan yang dimiliki 

penulis mencoba untuk menyusun Skripsi ini sebaik mungkin dengan harapan 

semua pihak dapat memperoleh manfaatnya. 

 

Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Universitas 

Widyatama Fakultas Bisnis dan Manajemen khususnya dan bagi para pembaca 

lain pada umumnya. Semoga Allah S.W.T dan Nabi Muhammad S.A.W 

melimpahkan Karunia dan Rahmat-Nya kepada kita semua, Aamii Ya Rabbal 

Al’alamin. 

 

Bandung, Februari 2016 
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