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HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
o Jangan tinggalin sholawat
o Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al
Insyirah : 5)
o Jangan jadi orang yang hanya mengejar keberhasilan, jadilah orang yang
bermanfaat karena orang yang bermanfaat hakikatnya adalah orang yang
berhasil

Skripsi ini dipersembahkan untuk:
Bapak dan Ibu saya yang selalu memberikan doa dan dukungan tanpa henti
kepada saya
Semua sahabat dan teman-teman yang telah memberikan warna dalam
hidup saya
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya
yang sangat berlimpah kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi
saya tanpa hambatan yang cukup berarti. Sholawat serta salam saya haturkan
kepada Rasul kita, Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya keluar
dari zaman jahiliyah. Penulisan skripsi ini dipergunakan sebagai syarat kelulusan
strata 1 di program studi manajemen UNISSULA Semarang.
Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati saya ingin
menyampaikan terimakasih atas bantuan, bimbingan, dukungan, semangat serta
doa, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini kepada:
1.

Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai yaitu Ibu Roisah dan Bapak
Gunawan yang dengan sabar dan penuh kasih sayang selalu mencurahkan
perhatian, dukungan,bimbingan serta nasihat dan doa yang tiada henti kepada
saya.

2.

Ibu Olivia Fachrunnisa, SE.,M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Sultan Agung Semarang.

3.

Bapak Drs. Bomber Joko Setyo Utomo, MM sebagai dosen pembimbing saya
yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing serta
memberikan

arahan,

nasihat,

dan

menyelesaikan skripsi ini.
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semangat

sehingga

saya

dapat

4.

Bapak Dr. Budhi Cahyono, SE.,M.Si sebagai dosen wali yang telah
memberikan banyak arahan dan nasihat selama ini.

5.

Para dosen dan staf pengajar pada Program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi
UNISSULA yang telah memberikan bekal ilmu kepada saya.

6.

Adikku tercinta, Mohamad Abdul Gofar yang telah memberi dukungan dan
doa.

7.

Sahabatku Lulu yang telah memberikan doa dan dukungannya ketika saya
sedang down.

8.

Sahabat kuliahku Ayunda, berkat bantuan dan masukannya Alhamdulillah
saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih selalu mau
direportkan.

9.

Semua pihak yang telah membantu saya yang tidak dapat saya sebutkan satu
per satu namanya.
Penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna karena saya menyadari

akan keterbatasan pengetahuan saya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang
mendukung untuk menyempurnakan tulisan ini sangat saya harapkan. Akhir kata,
saya berharap skripsi ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi pembaca.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 September 2018

Nopa Mulyanah
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