
iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb  
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rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
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skripsi ini.  

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi, yang telah memberikan bekal ilmu 
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skrisi ini masih jauh dari kata 

sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai 
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