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PERSEMBAHAN
“Alhamdulillah rabbil alamin’’ puji syukur kehadirat Allah SWT dan nabi
Muhamad SAW atas nikmat dan karunia-Nya sehingga bisa diselesaikan
dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini saya persembahkan kepada :
1. Orang tua = Ayah dan Ibuku, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa
terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini
kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala
dukungan, memotivasiku dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada
mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan
kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk
membuat ayah dan ayah bahagia dan semua tidak akan terjadi tanpa doa
restu Ayah dan Ibu. Love u so much Ayah Ibu <3
2. My Best Friend = atika, sitiaminah, shellyelgy, andien ,nani,
suhufarm,eka ayu, fanny aziza terimakasih atas bantuan,doa,
nasehat,hiburan, traktiran, dan semangat yang kalian berikan selama
aku kuliah dan saat sidang skripsi yang nemenin dari pagi sampai sore,
Alhamdulillah kita bisa lulus bareng, untuk siti mariyam cepet nyusul
yaah. Aku sayang kalian terimakasih semuanya.
3. Teman – teman sebimbingan = siti aminah, shelly elgy, eka ayu, hana,
iqbal, cita. Teman- teman sebimbingan yang selalu kompak. Terimkasih
atas bantuannya selama ini
4. Dosen pembimbing dan Co. pembimbing = (Alm) Ibu Triana Mayasari,
ibu supriyati dan Ibu Indah Hapsari. Saya mengucapkan terimakasih
kepada ibu karena selama ini telah mebimbing dengan penuh kesabaran
dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih atas segala
saran dan masukan yang bersifat membangun dan bu indah selalu
memotivasi saya untuk tidak cenggeng terimakasih buk.
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5. Dosen penguji = Kepada Ibu Nurmala dan Ibu Riski Aprilia selaku
dosen penguji dalam pengujian skripsi, saya mengucapkan terimakasih
telah memberikan kelulusan dalam pengujian skripsi. Terimkasih telah
memberikan saran dan membantu saya dalam memperbaiki skripsi ini.
6. Dosen wali = Kepada Bapak Djuwito selaku dosen wali, saya
mengucapkan terimakasih atas saran dan masukan yang bapak berikan
kepada saya selama melaksanakan proses perkuliahan.
7. Keluarga Besar STIE Perbanas Surabaya = Kepada seluruh Dosen dan
Staff STIE Perbanas Surabaya, saya ucapkan terimakasih atas
dukungan baik dalam hal pemberian materi dalam hal perkuliahan.
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