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MOTTO  DAN PERSEMBAHAN 
 

Motto : Kualitas SDM tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh seberapa tinggi 

pendidikanmu, seberapa banyak ilmu yang kamu pahami, seberapa banyak harta yang 

kamu miliki, seberapa banyak pengalaman yang telah kamu lalui. Tetapi tentang 

seberapa besar fungsi yang kamu miliki dalam kehidupan. 

 

Persembahan : 

 Ayahanda tercinta Drs. H. Kunawar dan ibunda tercinta Hj. Sulis Setiawati 

yang telah tulus membesarkanku serta senantiasa memberikan doa, dukungan, 

kasih sayang untuk mendampingiku demi menggapai cita-cita. 

 Pembimbing Skripsi Dr. Ibnu Khajar, Msi yang tidak pernah bosan untuk 

memberikan bimbingan, motivasi, pengarahan, dan saran yang sangat berguna 

bagi saya. 

 semua keluargaku kakak dan adik tercinta yang selalu mendukung, 

mendoakan, serta membantuku disetiap langkahku. 

 Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuanganku yang telah ikhlas 

membantu, mendukung, serta mendoakanku. 

 Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu 

mendukung,memotivasi, mendoakan, serta membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini semoga amal kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Amin. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr. wb 

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini dengan selesai. 

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat 

untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan 

Manajemen di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk 

memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, perkenankanlah 

penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Ibnu Khajar, MSi selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 

saran, masukan serta arahan dalam penyusunan skripsi hingga selesai.  

2. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, MSi, Ph.D, selaku dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

3. Pihak manajemen PT. Prudential Life Assurance yang telah memberikan 

kesempatan untuk melakukan penelitian. 

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, yang 

telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini. 

5. Kedua orang tuaku tercinta yang telah banyak memberikan bantuan baik moril 

maupun materiil sehingga menjadikan skripsi ini. 
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