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dengan bantuan dari semua pihak, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi 
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Penyelesaian skripsi dorongan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi 

ini. Pada kesempatan ini ini tidak akan berhasil tanpa bantuan orang-orang terdekat 

yang terus memberikan, peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada:  

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.  

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

Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.  
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memberikan arahan dan masukan kepada peneliti, serta memberikan dukungan 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dan telah memberikan 

banyak inspirasi dan masukan bagi peneliti selama perkuliahan.  

6. Bapak Tedy Wahyusaputra, S.E., M.M., CFP®, selaku dosen dari penulis yang 

selalu memberikan inspirasi bagi penulis, masukan dan ide selama perkuliahan 

dan menyelesaikan penelitian ini. 

7. Ibu Amelina Apricia Sjam, S.E., M.M. dan  Ibu Sherliwaty, S.E., M.M., selaku 

dosen wali yang selalu setia dan penuh kesabaran membimbing, memberikan 

arahan, bantuan dan dukungan kepada peneliti sejak awal menempuh kuliah.  

8. Bapak Surya Setyawan, S.E., M.Si., yang telah membimbing dan memberikan 

banyak pelajaran dan pengalaman selama peneliti mengikuti organisasi di 

Sema-Hima Fakultas Ekonomi.  

9. Ibu Imelda Junita, S.E., M.T., selaku Ketua program Studi S-1 Manajemen 

periode 2012-2016 yang telah membimbing dan memberikan banyak pelajaran 

dan pengalaman selama peneliti mengikuti organisasi di Himpunan Mahasiswa 

Manajemen.  
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Ekonomi yang telah memberikan masukan dan pengetahuan selama peneliti 

menempuh perkuliahan.  
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serta dengan setia memberikan nasehat kepada peneliti selama dalam 

menyelesaikan kuliah.  
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kakak dan adik kandung peneliti yang selalu memberikan semangat serta doa 

dan dukungan kepada peneliti selama menyelesaikan perkuliahan.  

14. Keluarga besar di kota Pekanbaru, Bagan siapi-api, Medan, Jakarta, Singapura 

dan Vietnam yang selalu memberikan bantuan doa, semangat, dan dukungan 

materi kepada peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.  

15. Teman-teman di persekutuan Ecclesia Windu sebagai keluarga kedua peneliti 

yang selalu mendorong dan memberi semangat bagi peneliti untuk 

menyelesaikan penelitian ini. 

16.  Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Manajemen sebagai organisasi yang 
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penulisan skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang 
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dari semua pihak. Besar harapan peneliti, agar kiranya skripsi ini boleh bermanfaat 

bagi semua pihak yang berkepentingan. Akhir kata, semoga Tuhan memberkati kita 

semua.  

Bandung, Januari 2017  

 

 

 

 

 

Handoko Wiyana   

 


