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limpahan rahmat dan hidayah-Nya, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan 
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satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Manajemen (S.M) pada 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul Jakarta Barat. 
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yang sudah melahirkan saya, selalu mendoakan saya, memberikan 
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dan bagi kita semua. 
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