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konsumen.

Banyak pihak yang turut mendukung tsrselesainya penyusunan Skripsi ini,
diantaranya :

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya.

2. Nabi Muhammad SAW sebagai panutanku dan pencerah dunia.

3. Bapak Drs. Asmai Ishak, M. Bus,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada
penilis untuk melaksanakan skripsi.

4. Bapak Drs. Yazid, MM selaku dosen pembimbing akademik sekaligus
dosen pembimbing skrupsi yang telah memberikan saran, bimbingan dan

nasehat baik selama masa perkuliahan maupun pada saat penulisan
skripsi hingga detik terakhir kelulusan penilis.

5. Bapak Purwanto selaku kepala Stasiun Tugu Yogyakarta beserta staff
dan karyawan yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan
penelitian.

6. Ucapan spcsial tcruntuk papah nmamah yang tak henti memberikan
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11 Dan semua pihak yang telali membantu dalam penulisan skripsi ini yang
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