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tulis ilmiah yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian sidang guna 
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kepada kedua orang tua yang tercinta, bapakku H. Bambang A.P, SE, dan 
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Penulis dengan segala kekurangannya menyadari betul bahwa skripsi ini 

belum mampu secara detail menjelaskan fenomena yang diteliti. Namun sebagai 

sebuah studi awal dan rangkaian dari proses pembelajaran, kiranya pembahasan 

yang dikemukakan di dalamnya cukup untuk dijadikan bahan pertimbangan. 

Besar harapan penulis, kelak skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis 

sendiri, bagi lingkungan akademik, maupun bagi pihak lain yang akan 
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Di bawah bimbingan Ibu Ima Amaliah, S.E. M.Si. dan ibu Hj. Westi 

Riani, SE, penulis diberikan banyak arahan, saran, koreksi, pemikiran dan 

perbaikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  

Penulis menyadari bahwa semua usaha yang telah dilakukan tidak terlepas 

dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

merupakan syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Bandung. Sebagai rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini, 

penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. M. Thaufiq S Boesoeiri, MS.,dr.,Sp., THT-KL(K). Rektor 
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Universitas Islam Bandung. 
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angkatan yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatunya dan jurusan 

yang telah memberikan  dorongan baik materil maupun moril, sehingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

8. Yang tidak mungkin terlupakan teman-teman seperjuangan selama kuliah 

menempuh gelar S1 (Hasnan, Deri, Fajar, Doni, Hendra, Andres, Widi, Aji, 

Faisal, Dadan.alm ) terima kasih atas nasehat, dorongan dan semangat yang 

telah engkau berikan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.   

9. Yang terus menggangu penulis dalam menyelesaikan skripsi, rekan-rekan 
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memberikan dorongan baik materil maupun moril, sehingga terselesaikannya 
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