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penulis selesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa 

hormat, perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa terimakasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 



 

vi 
 

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Alm. H. Dali Asmara dan Ibu Hj. Mulya 

Budi) yang dengan penuh perjuangan telah mengasuh dan mendidik serta 

mendo’akan setiap langkah dan usaha untuk mewujudkan setiap harapan 

penulis. Tak lupa kepada kakak tersayang (Aam Amalia) yang telah 

memberikan dukungan dan memotivasi dalam penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. Nundang Busaeri, Ir., MT., selaku rektor Universitas Siliwangi. 

3. Dr. Ade Komaludin, S.E., M. SC., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Siliwangi. 

4. Dr. Apip Supriadi, S.E., M.Si., selalu Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Siliwangi. 

5. Dr. H. Iis Surgawati, Dra., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Siliwangi. 

6. Hj. Elis Listiana, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi serta Wali Dosen Manajemen A 

2018. 

7. R. Lucky Radi Rinandiyana, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi dan selaku 

dosen penguji II yang telah memberikan arahan, saran dan koreksi selama 

penyusunan skripsi ini. 

8. Gusti Tia Andriani, S.E., M.M., selaku ketua Prodi S1 Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi dan selaku dosen pembimbing II 

yang meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, saran 

dan koreksi selama penyusunan skripsi ini. 



 

vii 
 

9. Prof. Dr. H Deden Mulyana, S.E., M.Si., selaku Ketua Senat Universitas 

Siliwangi dan Pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran dan 

motivasi yang berharga dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Dr. Edy Suroso, S.E., M.Si., selaku dosen penguji I yang telah memberikan 

arahan, saran dan koreksi selama penyusunan skripsi ini. 

11. Seluruh staff dosen pengajar serta segenap karyawan di lingkungan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. 

12. Heri Irawan, A.Md., selaku manajer personalia PT Hini Daiki Indonesia atas 

informasi yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

13. Sahabat-sahabat seperjuangan (Diana Agustina, Dinda Dwirisma Safitri dan 

Zuhdiyati Fina Fauziah) yang telah memberikan motivasi dan do’a dalam 

proses penyusunan skripsi ini. 

14. Sahabat-sahabat semasa SMA (Herni Rusmarni, Ryani Putri Dewi dan Yuni 

Oktaviani) yang telah memberikan semangat dan do’a dalam proses 

penyusunan skripsi ini. 

15. Iqbal Firmansyah yang selalu menemani dan memberikan dukungan dalam 

pembuatan skripsi ini. 

16. Bagi semua pihak yang telah memberikan masukan-masukan penting yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhir kata dengan penuh kehormatan penulis mengucapkan rasa terimakasih 

yang mendalam kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas amal dan 

segala kebaikan bagi mereka semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin. 



 

viii 
 

 

Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca 

Tasikmalaya, 9 Agustus 2022 

Penulis   

 

 

Ima Nuraini 

  


