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menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 
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5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, 

terima kasih atas segala ilmu yang telah di berikan kepada penulis. 

6. Kepada Papa dan Mama yang telah membesarkan, mendidik, membimbing dan 

membiayai serta memberikan motivasi, doa  dan kasih sayangnya kepada penulis. 

7. Kepada Nenekku yang telah memberikan dorongan dan motivasinya kepada 

penulis. 

8.  Adik-adikku, Vera, Novi dan Rifan terima kasih semangat dan dukungan moril 

yang telah diberikan selama ini kepada penulis. 

9. Kepada Darmawansyah terima kasih yang telah memberikan motivasi, waktu dan 

perhatiannya kepada penulis. 

10. Teman-temanku Petty, Dian Samanda, dan Doni serta teman-teman yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan 

memotivasi kepada penulis. 

11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2006 yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu yang telah mendorong, baik secara langsung maupun tidak langsung 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan 

yang masih harus perbaiki. Untuk itu penulis dengan senang hati menerima segala 
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saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan dimasa yang akan datang. 

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi orang yang membacanya. 
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