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juga terima kasih atas motivasi dan bimbingannya.
4. Yth Ibu Dr.Raeni Dwi Santy, SE.,M.Si sebagai Ketua sidang yang banyak
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10. Teman seperjuangan Elma Rani dan M. Naufal El Ghifary yang membantu
saat mengerjakan skripsi dan teman bertukar pikiran. Semoga kita selalu
dimudahkan dan dilancarkan sampai wisuda di akhir tahun ini.
11. Teman-teman satu bimbingan, Manajemen angkatan 2015, kelas MN 7, dan
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Bandung, November 2018
Penulis

Fifi Ainur Ramadhina
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