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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Do not hide behind the excuse of failure 

Just seek way to achieve success 

 

Loyalty by giving to god  

What belongs god 
 

Sukses tidak datang dari apa yang diberikan oleh orang lain tetapi 

datang dari keyakinan dan kerja keras kita sendiri 

 

Belajar berpuas hati meski tak cukup, belajar memahami walau tak 

sehati, belajar ikhlas meski belum rela  

Hidup adalah Belajar 

belajar bersabar walau terbebani , belajar setia meski ada godaan 

pikiran , belajar memaafkan walau pernah di sakiti  

 

 

Skripsi ini saya persembahan kepada kelurga saya tanpa dukungan dan 

doa ibu dan ayah , saya tidak akan berhasil sejauh ini karena kelurga 

merupakan anugerah terindah yang ALLAH SWT berikan kepada 

saya 
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Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
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untuk menyelesaikan program sarjana (S1) jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 
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bantuannya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Ekonomi Unissula 
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6. Kedua orang tua yang telah memberikan doa dan semangat serta kasih sayang 

yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis berharap dengan 

menyelesaikan skripsi ini bisa membuat kudua orang tua bangga dan bahagia. 

7. Adiku muhamad abid naufal yang telah memberikan dukungannya supaya 

menjadi contoh kakak yang lebih baik lagi. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena 
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