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6. Bapak Ahmad Rifai, S.Sos.,M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 

Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung. 

7. Bapak Arif Sugiono, S.Sos.,M.Si. selaku Pembimbing Utama. Terima kasih 

atas kesediaanya untuk membimbing, memberikan saran dan kritik selama 

proses penyelesaian skripsi ini. 

8. Bapak Maulana Agung, S.AB. M.A.B, selaku Pembimbing Kedua. 

Terimakasih atas kesediaannya untuk membimbing saya, memberikan 

masukan dan kritikan yang membangun selama proses penyelesaian skripsi 

ini. 

9. Bapak Dr. Suripto, S.Sos., M.A.B. selaku Dosen Penguji pada ujian Skripsi. 

Terima kasih untuk bimbingan, kritik dan saran selama penyusunan skripsi 

ini. 

10. Ibu Mediya Destalia, S.AB., M.AB selaku Dosen Pembimbing Akademik 

selama penulis menempuh studi di Universitas Lampung. 

11. Ibu Merta selaku staff jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. 

12. Seluruh dosen dan karyawan Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. 

13. Terimakasih banyak untuk kedua orang tuaku, ayah dan Ibuku yang selalu 

memberi motivasi dan doa dalam menyelesaikan kuliahku . 



14. Terimakasih untuk yuk ria, yuk heni, kak memed, dan kak fredy yang selalu 

memberiku saran dalam mengerjakan skripsi ini. 

15. Terimakasih untuk Widya Selvira yang telah banyak membantu dan 

memdoakan ku selama kuliah dan saat mengerjakan skripsi ini, terimakasih 

banyak. 
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anisa, lana, Ifan, mustaqim, dayu, made, manda, alim, arif, boby, daniel, 

deris, dhesi, ratna, indah, terra, intan, merry, sespana, kusuma, solihin, puji, 

wenny, yulia, elita, fauziah, esti, lisa, mutiara, natalia, lusi, nurmala, tarra, 

kafi, maeika, melisa, icha s, deni dan semua teman-teman yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak telah membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

17. Teman-teman bisnis dicky, ardian, alfred, andre, belly, may roni, ralex, arif, 

damen, romario, aziz, iqbal, aldo, yohanes, disty, zakky, raja, damar, oci, 
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Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi besar harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. Aammiiin.Sekali lagi terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. 
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