
iii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum.wr.wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada jungjungan kita Nabi

Muhammad S.A.W.

Penyusun skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Bisnis dan Manajemen jurusan

Manajemen S1 di Universitas Widyatama Bandung.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan,

bimbingan, dan dorongan serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada

kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya

kepada Allah SWT yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Segalanya, yang

tidak pernah henti-hentinya melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya dalam

kehidupan penulis, ibunda Iyus Rusyani, ayahanda Aryono Danu Sabroto tercinta

yang dengan tulus, sabar dan penuh kasih sayang serta memberikan kepercayaan,

dorongan, perhatian, dukungan moril maupun materil serta doa yang tidak pernah

putus, kakak tercinta Arri Pinandita, S.E. yang selalu memberikan dukungan dan

doanya untuk penulis. Serta kepada:

1. Ibu Sri Wiludjeng Sunu Purwaningdyah, S.E., M.P. selaku dosen

Pembimbing yang selalu menyempatkan waktunya dan memberikan

arahan serta masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
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2. Ibu Helin Garlinia Yudawisastra, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi

Manajemen S1.

3. Bapak Tezza Ardiansyah Anwar, S.Ip., M.M., selaku Dekan Fakultas

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.

4. Bapak DR. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., Ca., selaku Rektor

Universitas Widyatama.

5. Bapak Rd. Herman Sofyandi, S.E., M.M., selaku Wali Dosen dari

semester awal sampai akhir.

6. Seluruh pimpinan beserta staff PT. Pos Indonesia Mail Processing Centre

Bandung.

7. Segenap dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama

atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan

selama kegiatan perkuliahan.

8. Segenap karyawan Universitas Widyatama yang dengan ramah melayani

selama masa perkuliahan.

9. Terimakasih untuk Rizki Abdurahman Rukmana yang selalu menemani

penulis disaat awal hingga akhir, selalu memberikan dukungan, menghibur

penulis dalam penulisan skripsi ini, serta berperan besar dalam hidup dan

memberikan kasih sayang yang penuh dan tulus dengan kelapangan

dadanya dan kesabaran dihatinya.

10. Terimakasih untuk tim hore “Ceu Dede” yang selalu ramai dikampus

sehingga memberikan keceriaan, canda tawa, semangat dan dukungan :

Alfianty Ulfa, Mentari Rimadhani, Avrinda Pramita Kiranti, Winda

Wulandari, Sheila Silviani Putri dan Habibah Suryani.P.

11. Terimakasih untuk Gilang Maulana Shidik yang selalu memberikan

arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sekaligus amarah yang

selalu diberikan agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini.

12. Dan yang terakhir saya ucapkan kepada Paul yang selalu mengantar saya

diatas roda putarnya dengan segala kondisi dan keadaan dijalanan.
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Akhir kata, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta

membalas segala kebaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis

dalam penyusunan skripsi ini dan juga pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis

sebutkan satu persatu yang turut membantu selama perkuliahan.

Wassalamualaikum wr.wb

Bandung, Agustus 2017

(Arini Diah Purnama)


