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Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat 
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Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 

Sehubungan dengan selesainya karya akhir tersebut, penulis menyampaikan 
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6. Almarhum kedua Orang Tua ku tercinta yang telah tiada yang selalu aku 

do’a kan tiap waktu. 

7. Adek ku tersayang, Dita Rustanti untuk semua kasih sayang, cinta, doa 

dan semangat serta waktu yang selalu diberikan untuk aku. 

8. Keluarga Besarku, Pakdhe Prof. Dr. H. A. Sodiqi, SH. Bude Daris, Lek 

Helmi dan Lek Hawin, Om Son, serta keluarga besar penulis lainnya yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu membiayai 

kuliahku hingga penulis bisa seperti saat ini  
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9. Sahabat-sahabat terbaikku Bobby, Iqbal, Jipang, Sony. Terima kasih atas 

semangat, doa dan dukungan yang selalu diberikan. 

10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih. 

 

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu 

saran serta kritik yang membangun sangat kami harapkan. Semoga karya akhir ini 

dapat bermanfaat bagi kita semua.  
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