












vii 
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Adapun penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat 

penyelesaian program pendidikan Stara Satu jurusan manajemen di Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. 

Dalam penulisan skripsi ini telah mendapatkan bantuan dari banyak pihak. 

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-

dalamnya kepada yang saya hormati : 

1. Ibu Dr. Dra. Ec. Sri Haryati, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan 

hingga terselesainya skripsi ini. 

2. Ibu Mellyza Silvy S.E, M.Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen STIE 

Perbanas Surabaya. 

3. Ibu Prof. Dr. Dra. Psi. Tatik Suryani, M.M. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Surabaya. 

4. Ibu Dra. Ec. Aniek Maschudah Ilfitriah, M. Si. selaku dosen wali yang telah 

banyak membantu saya dari awal kuliah sampai sekarang, memberikan 

bimbingan dan pengarahan selama menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Perbanas Surabaya. 
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5. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya yang 

telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama kuliah. 

6. Seluruh Staff / Karyawan Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Perbanas Surabaya yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi 

dan telah membantu selama dibangku perkuliahan. 

7. Seluruh Citivitas Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 

yang telah membantu terselesainya penulisan skripsi ini. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak hal yang masih 

belum sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran demi 

kesempurnaan skripsi yang dibuat. 

Sebagai akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca umumnya. 
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