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pembuatan tugas akhir. Tidak lupa penulis juga ingin mengucapkan terima 

kasih atas pelajaran-pelajaran berharga yang telah Ibu berikan selama 

perkuliahan. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

4. Ibu Dr. Ratna Widiastuti, M.T., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Kristen Maranatha. 

5. Bapak Dr. Peter, S.E., M.T., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi 

Universitas Kristen Maranatha. 

6. Ibu Nonie Magdalena, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi S-1 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

7. Bapak Rully Arlan Tjahyadi, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi S-1 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

8. Ibu Imelda Junita, S.E., M.T., selaku Ketua Program Studi S-1 Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha periode 2012-2016. 

9. Bapak Henky Lisan Suwarno, S.E., M.Si., selaku Dosen Wali yang telah 

memberikan pengarahan dan nasihat selama masa perkuliahan. 

10. Bapak Tedy Wahyusaputra, S.E., M.M., CFP, selaku dosen pengajar yang 

telah memberikan masukan serta saran yang berguna dalam proses 

penyelesaian tugas akhir dan pengajaran selama masa perkuliahan. 

11. Seluruh dosen Program Studi S-1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Kristen Maranatha yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang 



vi 
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