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dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun guna memenuhi salah satu syarat 

untuk menempuh ujian akhir Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen pada Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. Judul skripsi yang penulis susun 
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Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, Februari 2014

Penulis,

( M. Gilang Arsyil Saputra )


