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6. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Penguji yang telah memberikan saran, 

arahan dan perbaikan agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi. 
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10. Kedua orangtua yang paling dibanggakan beserta seluruh keluarga besar 

atas segala doa dan dukungan tiada henti agar peneliti termotivasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi Angkatan 2013/2014 yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih 
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