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Bismillahirrahmaanirrahim, 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia – Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk 

mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Lampung. 

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesulitan dan hambatan, namun dapat 

terselesaikan dengan adanya bimbingan, dukungan dukungan serta saran dari 

berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini  dengan ketulusan hati penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. DR. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 
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Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 
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Utama yang telah memberikan pengarahan, saran dan membimbing 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 



5. Bapak Yourni Atmadja, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji Utama yang 

telah memberikan banyak sekali pemasukan untuk menjadikan skripsi 

penulis lebih baik. 

6. Ibu Emi Maimuah, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Akademik.  

7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada 

penulis. 

8. Kedua orangtuaku, ayah (Alm) dan Ibu yang selalu memberikan do’a, 

kasih sayang, semangat, dan dukungan baik moriil maupun materiil, dan 

saudara-saudaraku yang selalu memberikan do’a dan dukungannya kepada 

penulis. 

9. Segenap staf dan karyawan FEB UNILA atas bantuannya, dan semua 

pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang juga membantu 

penulis dalam menyelasaikan skripsi ini baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

10. Natasha Tifani yang selalu setia mendampingi, memberi bantuan moril, 

dan doa kepada penulis, menjadi tempat berkeluh kesah dan berbagi 

kebahagiaan dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

11. Sahabat-sahabat angkatan 05, 06, 07, 08 yang selalu memberikan 

dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.  

12. Almamater yang kubanggakan, Universitas Lampung. 

 

 



Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karna itu, penulis mengharapkan dan menghargai setiap kritik dan saran yang 

membangun dari berbagai pihak demi penulisan yang lebih baik dimasa 

mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan. Amin. 
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