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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

MOTTO 

“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai jika orang lain bisa maka aku 

harus bisa” 

“Jika suatu saat aku dikenang orang paling gagal, suatu saat juga aku 

ingin dikenang sebagai orang paling berhasil” 

“Proses tidak pernah mengkhianati hasil” 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

Kedua orang tua saya yang terus mendukung saya tanpa hentinya. 

dan 

Orang-orang terdekat saya  
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Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelasikan Skripsi. 
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2. Bapak Drs. H. Noor Kholis, MM selaku Dosen Pembimbing yang selama 

ini penuh kesabaran memberikan bimbingan, dukungan serta arahan dalam 

menyempurnakan Skripsi ini. 
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Faishal serta rekan-rekan di kampus atas saran-saran, gagasan, dukungan, 

semangat dan perhatian yang telah kalian berikan. 



vii 
 

7. Terimakasih buat Ely Susilowati atas motivasi, dukungan, serta perhatian 

selama kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih memiliki banyak 

kekurangan dan masih jauh dari sempurna, baik dalam materi maupun tata cara 
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