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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan peyusunan proposal skripsi ini dengan baik. Adapun penyusunan 

proposal skripsi ini penulis menyusun dengan maksud dan tujuan untuk 

memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat kelulusan pada Fakultas 

Ekonomi, Jurusan Manajemen, Program Studi S1-Manajemen , Univeristas 

Airlangga Surabaya. 

Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya 

akan keterbatasan waktu, pengetahuan, dan biaya sehingga tanpa bantuan dan 

bimbingan dari semua pihak tidaklah mungkin berhasil dengan baik. Oleh karena 

itu, pada kesempatan ini tidaklah berlebihan apabila penulis menghaturkan banyak 

terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Muslich Anshori, SE., M.Sc., Ak., CA., selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. 

2. Ibu Dra. Ec. Nuri Herachwati., M.Si., M.Sc selaku Ketua program studi 

yang telah memberikan ijin kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan panulisan proposal skripsi ini. 

3. Ibu Yetty Dwi Lestari S.E., M.T selaku Dosen pebimbing yang telah 

berbaik hati memberikan waktu, arahan, dan bimbingan kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik. 

4. Bapak Drs. Hermawanto, M.Sc., MBA selaku Dosen Wali penulis yang 

selalu memberikan nasihat dan motivasi, baik di bidang akademik maupun 

non-akademik. 

5. Kepada Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 

terimakasih atas dukungannya. 

6. Seluruh pihak perusahaan yang telah membantu dalam perolehan data 

yang bersedia menyediakan waktunya selama proses penulisan skripsi ini. 

Terutama Bapak Rachmat Wibowo, Bapak Hariyono, dan Ibu Lestari. 
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7. Mama Nurkhasanah dan Papa Freddy Hendarko Gunawan, orang tua 

penulis yang menjadi motivator dan penyemangat penulis. Doa, kasih 

sayang dan dorongan yang terus mengalir untuk kesuksesan penulis 

membuat penulis untuk semangat menyelesaikan penelitian ini. 

8. Adik-adik tercinta, Prita dan Reva yang selalu menyemangati dan 

memberikan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

ini. 

9. Keluarga besar penulis, Om, Tante, Kakek, Bu dhe, Pak Dhe, Sepupu serta 

Keponakan yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis untuk 

menyelesaikan penulisan skripsi. 

10. Sahabat sekaligus keluarga baru penulis 6-ever, Stefanus Eric R, Amalia 

Dista S, Irwan Hidayatullah, Aldo Situmorang dan Andri Rianawati yang 

selalu memberikan waktu, semangat dan doa setiap saat. Semoga kita tetap 

bisa menjadi 6-ever sampai kita tua dan semoga kita sukses dengan cara 

kita masing-masing. 

11. Keluarga baruku, teman-teman KKN BBM 49 di Bojonegoro. 

Willadatieka, Rostari Shanti, Ermeyta, Surya P, Widath Ayu, dan lain-lain. 

12. Keluarga Besar BEM UNAIR 2012 yang telah menjadi tempat belajar 

dalam segala hal, membuat event, mengkonsep sesuatu, bernegosiasi, 

mengkoordinir orang serta banyak hal yang tidak bisa didapatkan 

diperkuliahan. 

13. Teman- teman satu bimbingan skripsi Okky Nurriza, Dico Ilham, Risya A, 

Ghazi, Rohman dan Mila yang telah menguatkan satu sama lain. Semoga 

kesuksesan selalu mengiringi kita. Semoga kita dapat menggapai 

kesuksesan kita masing-masing. 

14. Teman-teman Manajemen angkatan 2011, khususnya konsentrasi operasi, 

terima kasih atas kerja sama dan kebersamaan selama ini. Spirit, unity and 

pride. 

15. Dan kepada semua pihak orang dekat penulis yang penulis tidak bisa 

sebutkan satu per satu, memberikan dukungan dan motivasi untuk dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
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Mengingat keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis 

menyadari bahwa penyusunan proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

walaupun demikian penulis berharap semoga proposal skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi pihak-piihak yang membutuhkannya. 

                                                                                    Surabaya, 28 Juli 2015. 

 

            Penulis,                                                                                                                


