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Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan kasih 

karunia-Nya kepada penulis, yang sampai detik ini selalu memberikan nafas kehidupan dan 

pengharapan yang luar biasa bagi penulis dan juga telah menjadi sumber hikmat, inspirasi, 

pengetahuan dan kekuatan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang 
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Go-Jek”. 
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perusahaan Go-Jek. 
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pernah habis mendoakan penulis agar tugas akhir ini lancar. Serta adik tersayang Benny 

Aveda Paskhadira yang selalu sabar dan setia mendukung cici nya. 
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untuk memberikan bimbingan, saran, serta masukan selama penyusunan tugas akhir ini. 
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Maya, teman-teman Legio St.Mikael yang selalu mendukung dan mendoakan penulis  

yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya. 
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memberikan semangat, dan meluangkan waktunya untuk menemani penulis sehingga 
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11. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak 

dapat disebutkan satu per satu, terlebih kepada mahasiswa fakultas ekonomi angkatan 

2017 yang telah membantu mengisi kuesioner guna memperlancar penelitian penulis. 

 

Kiranya kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis, mendapatkan 

berkat dan balasan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak lupa penulis menyadari bahwa penulisan 

penelitian ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun bagi para pembaca. Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak. 

 

Terima kasih. Tuhan Yesus Memberkati. 
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