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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih 

karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih 

terdapat kekurangan.  Segala kritik dan saran yang membangu akan penulis terima 

dengan hati yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk menambah wawasan 

penulis di masa yang akan datang.  

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis 

ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:  

 Tuhan Yesus Kristus 

 Kedua orang tua  saya yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara 

moril maupun materi. 

 Yth. Ibu Herlina, S.E., M.T. selaku dosen pembimbing peneliti yang selalu 

meluangkan waktu dan membimbing peneliti pada proses penelitian dan 

penyusunan penelitian ini.  

 Yth Bapak Dr. Mathius Tandiontong, S.E., M.M., Ak. CA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.  

 Yth selaku Ibu Nonie Magdalena, S.E., M.Si. Ketua Program Studi Manajemen 

Universitas Kristen Maranatha  

 Yth. Bapak Agus Aribowo S.E., M.M. selaku Dosen Wali yang selalu memberi 

dukungan dan doa kepada peneliti.  

 Seluruh teman-teman dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen yang 

telah membantu dan mensupport penulis baik selama perkuliahan maupun 

penulisan penelitian ini. 

 Para dosen Fakultas Ekonomi beserta seluruh staf TU Fakultas Ekonomi yang 

telah memberikan dukungan, saran, dan motivasi kepada peneliti. 

 Semua teman-teman maupun pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per 

satu yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkatNya 

kepada semua pihak atas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga 

tugas akhir ini dapat berguna dan memberi nilai tambah serta wacana baru bagi 

semua pihak yang membacanya. Tuhan memberkati.  
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