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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan

atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat

serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi pada Fakultas Bisnis dan Manajemen jurusan Manajemen S1 di

Universitas Widyatama Bandung.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan

bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan

ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada :

1. Bapak Asep Rachman, Mama Herlinifah, dan Adik Sheila Rahma yang tidak

pernah berhenti memberikan dukungan dan doa serta arahan yang bermanfaat

kepada penulis sehingga penulis bisa sampai di Universitas Widyatama dan

menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak T. Ontowiryo, S.E., MBA.,(Alm) selaku Ketua Badan Pengurus

Yayasan Universitas Widyatama.

3. Bapak Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si.,Ak., selaku Rektor Universitas

Widyatama.

4. Bapak Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis

dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung.

5. Bapak Dr. Zulganef, Drs., M.M., selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali

yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan banyak masukan serta
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ilmu yang berguna selama masa perkuliahan kepada penulis dengan sabar,

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan selaku Wakil Dekan

Fakultas Bisnis dan Manejemen Universitas Widyatama.

6. Bapak Ryan Kurniawan, Dr., S.E., M.M., selaku Ketua Progam Studi

Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama yang

telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penulisan

skripsi ini.

7. Ibu Helin Yudawisastra, S.E., M.Si. selaku Sek.Prodi Manajemen S1 Fakultas

Bisnis dan Manejemen Universitas Widyatama.

8. Seluruh Dosen, asisten dan staff pengajar, Fakultas Bisnis dan Manajemen

Universitas Widyatama, yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah

memberikan bekal pengetahuan sampai penulisan skripsi ini selesai.

9. Seluruh staff Tata Usaha dan staff Perpustakaan yang telah banyak membantu

penulis selama ini.

10. Sri Mayanti, selaku sahabat yang selalu bersama dari hari pertama semester 1

hingga hari sidang. Maya yang selalu banyak bantu dan berhasil bikin penulis

rajin kuliah. Alhamdulillah selalu merasa berisik dan repot karena Maya gak

bisa diem tapi itu semua sangat membantu untuk mencairkan suasana tegang

selama perkuliahan. Inshaa Allah barengan terus ya May, Sukses selalu.

11. Widya Dwi Agustina, sahabat yang selalu anter sana sini dan selalu

mendengarkan cerita suka duka dari penulis. Makasih banyak ya Widya,

Inshaa Allah barengan terus ya Wit, Sukses selalu.

12. Pradipta Eka Pramudyo, selaku orang yang selalu memberikan dukungan

penuh serta kasih sayang kepada penulis. Terima kasih atas semuanya.

13. Shera Nadianti, Laras Charmenita, Tata, Willianto, Robby, Insyira Putri,

Rizkya, Shenny, Nurlina Febi, Miramsyah, Ghiza, Rini, Ardiansyah, dan

terutama Faizal Aldiansyah, yang sudah banyak membantu penulis dari awal

semester hingga hari ini. Terima kasih atas kebaikannya.
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14. Annisa Larasati dan Meiricha Rahman, yang selalu sharing mengenai

informasi umum dan kuliah, menjadi teman dari kecil hingga seterusnya.

Sukses selalu ya.

15. Janette Wynona, Helena, Laras, dan Delianty, yang pernah memberikan

support besar kepada penulis mengenai kuliah sehingga penulis berhasil untuk

berada di sini.

16. Dhey, Tya, Shera, Elba, Liana, dan Cindy, yang selalu dapat memberikan

dukungan dan doa kepada penulis dari SMA hingga sekarang. Sukses ya

teman-teman.

17. Teman-teman Bosmat 7, bosmat adalah tempat dimana penulis mendapatkan

awal dari keberanian untuk tampil di depan umum, tempat mengekspresikan,

tempat bercerita, dan membuat karya. Sangat berguna selama perkuliahan

sampai kedepannya. Sukses selalu teman-teman.


