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memberikan rahmatNya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
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 Adapun skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dan 
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 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini 

jauh dari sempurna. Masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi 

isi maupun cara penulisan. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Dengan 

segenap kerendahan hati penulis mengahrapkan kritik dan saran dari pembaca yang 

sifatnya membangun. 

 Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendaptkan 

bimbingan, pengarahan serta motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
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5. Bapak Dr. Hamdi Agustin, SE., MM selaku pembimbing I penulis yang telah 

memberikan bimbingan yang terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan 

memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibuk Hj. Susie Suryani, SE., MM selaku pembimbing ke II penulis yang telah 

memberikan bimbingan yang terbaik kepada penulis dan bersedia meluangkan 

waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Ibuk Poppy Camenia Jamil, SE., MSM yang telah memberikan bimbingan 

terbaik kepada penulis, selalu memotivasi penulis, menyemagati, memberi 

saran dan solusi terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar beserta staf/ pegawai pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Riau 
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9. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Hendro dan Ibu Susi Mahdalena yang 

tiada henti-hentinya memberikan do’a, dukungan dan motivasi yang terbaik 

kepada penulis. Terimakasih sudah menjadi orang tua terbaik sepanjang masa. 

10. Kepada adik-adik penulis yaitu Ayu Suhenzari, Asyiva, Angga, Aldo, Lolly, 

Reda, Gilang dan Abi  yang tidak henti-hentinya memberikan semangat serta 

motivasi dan keluarga besar saya juga yang selalu memberikan dukungan, 

motivasi dan do’anya. 

11. Kepada Tri Angga Putra orang spesial penulis yang selalu memberi semangat, 

motivasi, selalu mendengar curhatan tentang skripsi, yang selalu ada disaat 

susah dan senang dan selalu mendoakan yang terbaik untuk  penulis. 

12. Kepada Sahabat-sahabat saya yang selalu membantu dan memberikan support 

kepada penulis yaitu Rohdiana Sinaga yang selalau ada buat penulis, Susi 

Ratnasari Sinaga, SE yang tak henti mendoakan serta mengingatkan buat 

skripsi, Muhammad Abdi, SE  yang selalu memberi semangat, Tio Natalia 

Sitorus yang sealalu menghibur dan selalu ada buat penulis semangat buat Tio 

kuh , Cici Ardianty yang sealalu memberi semangat tak boleh sedih, 

Mardatilah, Asel Manulang, M.Roffi, Debby Triawan dan teman-teman yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi keluarga bagi 

penulis. 

13. Kepada teman-teman Manajemen angkatan 2014 untuk tetap semangat dan 

terimakasih atas dukunganya. Semoga cepat wisuda. 
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14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bantuan dan dukungannya. 

 

Terimakasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak tersebut atas pengorbanana, 

perjuangan, nasihat yang bermanfaat, dan dukungan serta bimbingannya. Mohon 

maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan yang penulis 

lakukan baik perkataan maupun perbuatan. 

Saran dan kritik senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi. 

Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan. Sekian dan terimakasih. 
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