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KATA PENGANTAR 

Berbagai rasa telah terungkapkan dengan berhasilnya penulis menyusun 

proposal skripsi ini, terutama rasa syukur kepada Tuhan YME yang begitu besar atas 

rahmat yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan  proposal skripsi ini. 

Proposal Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna 

menyelesaikan Studi Strata Satu Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Esa 

Unggul.

Dalam menyelesaikan  skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari 

berbagai pihak, baik dalam pengumpulan data, penyajian isi, maupun teknik 

penulisannya, yang kesemuanya itu sangat berarti bagi penulis. 

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma, AP. MBA., selaku Rektor Universitas  Esa Unggul, 

Jakarta. 

2. Bapak Dr. MF. Arrozy, SE, Msi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi  Universitas 

Esa Unggul, Jakarta. 

3. Bapak Prof. Dr. Lia Amalia, MM  selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan 

meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya guna memberikan petunjuk, 
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bimbingan dan pengarahan yang sangat berharga, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan  skripsi ini . 

4. Kedua orang tua tercinta yang sangat luar biasa memberikan semangat dan 

dorongan baik materi maupun dorongan moril serta tiada henti-hentinya 

mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan sekripsi ini dengan sebaik-baiknya. 

5. Orang tersayang yang selalu ada di saat patah semangat dan memberikan 

semangat untuk menyelesaikan skripsi ini,serta tidak bosan untuk mengingatkan 

penulis untuk segera menulis kembali. 

6. Saudara gandi, ardi, lina, tuwa, pipit, ahong yang telah membantu dan 

memberikan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan 

dengan baik. 

7. Teman-teman kecil (frans nursan, didi, albet, opik, dian, boim) dan yang belum 

sempat disebutkan yang selalu memberi semangat dan menghibur penulis di saat 

jenuh.

Penulis mendoakan semoga Tuhan memberikan berkah dan rahmat-Nya 

kepada semua pihak yang telah berjasa membantu penulis dalam penyusunan 

proposal skripsi ini. Mengingat terbatasnya kemampuan penulis, penulis menyadari 

bahwa  skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan 

di dalamnya.  
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Penulis juga mengharapkan kiranya para pembaca sekalian bersedia 

memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk dapat dijadikan 

masukan dan perbaikan dimasa yang akan datang. 

                                                                                            Jakarta, September 2012 

                                                  Endang Permana   


