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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Puji dan syukur tak henti peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

penyusunan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Efikasi Diri dan Ekspektasi 

Pendapatan Terhadap Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Program Studi 

Manajemen Univeristas Siliwangi Tasikmalaya”. 

Penyusunan Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat sidang 

guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.  

Peneliti menyadari dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

karena didalamnya tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan. Hal ini dikarenakan 

keterbatasan peneliti baik dalam hal kemampuan, pengetahuan dan pengalaman 

peneliti. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun 

agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat lebih baik lagi.  

Selama penyusunan Skripsi ini peneliti banyak mendapat bantuan dari 

berbagai pihak, baik itu berupa dorongan moril maupun materil. Terutama kepada      

Dr. Raeni Dwi Santy, SE., M.Si, Selaku Dosen Pembimbing yang penuh keikhlasan 

berkenan memberikan bimbingan, membina dan mengarahkan penulis sehingga 

laporan ini dapat selesai. 
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 Pada kesempatan ini, dengan tulus dan dengan segala kerendahan hati peneliti 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T. selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia. 

2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec.Lic, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Komputer Indonesia. 

3. Dr. Lita Wulantika, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Universitas Komputer Indonesia. 

4. Seluruh Staff Dosen Pengajar dan Staff Sekretariat Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. 

5. Orang Tua yang telah memberikan motivasi, kasih sayang dan Do’a untuk 

diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyusun penelitian ini. 

6. Kakak yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang dan Do’a yang selalu 

menyertai setiap langkah. 

7. Keluarga besar saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu 

memberikan motivasi, kasih sayang dan Do’a kepada penulis. 

8. Sahabat – sahabat dan semauanya yang selalu memberikan motivasi dan Do’a 

kepada penulis. 

9. Teman-teman dan sahabat semasa kuliah yaitu Manajemen 2 tahun angkatan 

2015 yang kebanyakan sudah lulus, terima kasih atas kebersamaannya selama 

ini. 
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10. Semua pihak yang terlibat dan ikut membantu dalam penyusunan penelitian ini 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak semoga 

mendapatkan imbalan yang berlipat ganda oleh Allah SWT 

Wassalamualaikum Wr.Wb 
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