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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya 

sehinngga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Penulisan ini dimaksudkan untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik isi 

maupun penampilannya. Itulah kemampuan yang dimiliki penulis yang telah dibuat 

semaksimal mungkin ini untuk mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan 

saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis agar pembuatan laporan 

berikutnya akan lebih baik. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah 

membantu dalam penyelesaian Penyusunan Skripsi : 

1. Allah SWT, yang telah memberikan berbagai kemudahan dalam penulisan 

penelitian. 

2. Dr. Ir. Eddy Suryanto Soegoto, M.Sc. selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia.  

3. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec.Lic. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia 

4. Dr. Lita Wulantika, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Universitas Komputer Indonesia 
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5. Dr. Rizki Zulfikar SE.,M.Si. selaku Dosen Wali di kelas Manajemen 4 

Jurusan Manajemen Universitas Komputer Indonesia 

6. Dr. Linna Ismawati, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing dalam 

penyusunan skripsi. 

7. Kedua Orang Tua dan Kakak-kakak tercinta yang selalu memberikan doa, 

semangat dan dorongan moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini 

8. M. Tirta Kamandanu yang selalu memberikan semangat dan motivasinya 

dalam proses penyusunan skripsi 

9. Indri, Vidah, Dicky, Sitjar dan Hani yang bersama-sama berjuang dan saling 

berusaha untuk menghibur 

10. Rekan-rekan manajemen empat angkatan 2015 yang sama-sama dalam 

perjuangan. 

Penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih jauh dari sempurna 

maka kritik dan saran dari semua pihak dibutuhkan untuk menambah wawasan 

penulis. Akhir kata semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah 

penulis terima dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak 

yang membutuhkan.  

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Bandung,       Agustus 2019                 
Penulis 
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