KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
karena tanpa rahmat dan kuasanya penulisan proposal skripsi dengan topik “Analisis
Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik Individual pada Usaha Pick a Chick” ini tidak akan
dapat dilaksanakan. Terima kasih juga diberikan kepada dosen pembimbing atas
bimbingan dan ilmu yang diberikan dan menjadi dasar dari penulisan skripsi ini.
Penelitian ini peneliti kerjakan dalam rangka salah satu persyaratan agar dapat
mengikuti sidang skripsi dari Universitas Ciputra yang akan menjadi syarat lulus dan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Selain itu peneliti ini juga dikerjakan agar dapat
memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh Pick a Chick.
Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini tidak akan berhasil
tanpa bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam
kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:
1. Carolina Novi Mustikarini, S.E., M.Sc. dan Febe Yuan Ratna Indudewi, S.E.,
M.M. selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing dan membantu
skripsi dari tahap proposal sampai selesai.
2. Bapak Agustiono, S.E., M.Sc. selaku penguji proposal dan skripsi atas saran
dan bimbingan yang diberikan sehingga skripsi ini bisa selesai.
3. Dr. Christina Whidya Utami, M.M selaku ketua program studi manajemen
yang sudah membantu penulis selama proses perkuliahan.

vi

4. Tjeng Mely Linda A.md sebagai administrasi yang membantu penulis agar
mendapatkan jadwal sidang proposal maupun sidang akhir, serta membantu
kelengkapan dokumen skripsi penulis.
5. Grup SKRIPSI CERIA LULUS yang telah memberikan informasi dan saran
seputar skripsi dan menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi.
6. Olivia, Bella, dan Joshua selaku sahabat dan rekan bisnis dari peneliti karena
segala dukungan dan memori yang membentuk peneliti menjadi pribadi yang
sekarang ini.
7. Bapak Dr. Ir. Ciputra selaku pendiri dari Universitas Ciputra karena telah
mendirikan sebuah kampus yang memungkinkan peneliti untuk menggapai
mimpi dan ambisi.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan dan berkat berlipat
ganda kepada semuanya. Peneliti juga menyadari bahwa penelitian ini masih
memiliki banyak kekurangan, maka dari itu, peneliti dengan rendah hati meminta
kritik dan saran yang dapat membangun agar penelitian ini dapat berguna bagi yang
membutuhkan.
Surabaya, 17 November 2016

Fendy Saputra

vii

