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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto : 

 Do your best, so that you can’t blame yourself for anything. 

 Learn from the past, plan for the future by focusing on today. 

 Grow through what you go through. 

Persembahan : 

 Ibunda tercinta Dewi Yusmiatun dan Ayahanda tersayang Dede Sarkim 

yang telah tulus membesarkanku, senantiasa memberikan do’a, dukungan, 

kasihdan sayang serta selalu mendampingi setiap langkahku dalam meraih 

semua impian. 

 Kakakku Alvino Aditya Rachman dan Adikku Ade Okta Aulia serta 

seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mengiringiku dengan 

do’a. 

 

 

 

 

 

  



KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Dengan hati yang tulus, saya panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT,  

karena berkat rahmat, karunia dan pertolongan-Nya,  saya dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Shalawat sertasalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 

besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya, serta pertolongan beliau 

hingga ke akhir zaman. 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk menjadikan karya ini sebagai karya 

yang sempurna, namun dengan keterbatasan dan kekurangan yang saya miliki, 

karya ini lahir dalam bentuk sederhana dan masih jauh dari 

kesempurnaan.Tentunya terselesaikannya skripsi ini tidak luput dari jasa baik 

berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, PhD. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Hj. Alifah Ratnawati, SE, MM. Selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Prof. Dr. Widodo, SE, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu dalam membimbing dan mengarahkan saya hingga skripsi 

ini dapat terselesaikan dengan baik. 

4. Ibu Nurhidayati, SE, M.Si, Ph.D selaku Dosen Penguji I yang telah 

memberikan bimbingan, nasehat serta koreksinya selama penyusunan skripsi. 
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5. Bapak Drs. Widiyanto, M.Si, Ph.D selaku Dosen Penguji II yang telah 

memberikan bimbingan, nasehat serta koreksinya selama penyusunan skripsi. 

6. Ibu Dra. Wasitowati, MM. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan 

dan motivasi. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. Yang telah memberikan bekal berupa pengetahuan sebagai 

pedoman dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. Yang telah membantu dalam administrasi dan 

kegiatan yang diadakan oleh akademik. 

9. Ibunda Dewi Yusmiatun dan Ayahanda Dede Sarkim yang senantiasa 

mendo’akan, dan mendukung dengan penuh kasih sayang serta memberi 

dukungan baik moril maupun materiil kepada saya dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Ridho dan kebahagiaan kalian adalah tujuan hidupku sebagai putri 

yang kalian besarkan dengan air mata kebahagiaan dan penuh pengorbanan. 

10. Kakakku Alvino Aditya Rachman dan Adikku Ade Okta Aulia yang 

senantiasa mendo’akan dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. 

11. Orang-orang terbaik dan terdekatku Jennitra Jihan, Amanda Destyanti, Uni, 

Salsabila Diandra, Faraditha, Rena, Irsyad, Bima, Mutiara, Uta, Nella Ayuk 

Andarizca, Nanda Penny Hapsari, danIda Ivana yang selalu mendo’akan dan 

memberikan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini. 
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12. Terima kasih pula untuk teman-teman kelas Unggulan-10 Manajemen yang 

senantiasa memberikan dukungan dan contoh yang baik pada masa-masa 

perkuliahan. 

13. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. 

 

Akhirnya, kepada Allah saya mohon taufik dan hidayah-Nya, serta 

memanjatkan rasa syukur atas karunia-Nya, dan tidak ada kalimat yang paling 

tepat untuk diucapkan, kecuali ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang 

telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Dengan iringan do’a 

kiranya sumbangsih mereka semua tergolong ke dalam amal salih yang mendapat 

balasan setimpal dari Allah SWT. Aamiin.. 
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