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Assalamu’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah 

SWT atas segala karunia rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan 

Usulan Penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan.Penulisan Skripsi ini 

dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar 

Sarjana Manajemen Universitas Komputer  Indonesia , hingga akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Adversity Qoutient Dan 

Efikasi Diri Terhadap Intensi Berwirausaha padaAnggota BCD (Business 

Community Developtment) Universitas Widyatama”. Penulisan Skripsi ini 

merupakan kesempatan yang berharga sekali untuk mencoba menerapkan beberapa 

teori yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah dalam situasi dunia nyata.Penulis 

menyadari sepenuhnya bahwa baik dalam pengungkapan, penyajian dan pemilihan 

kata-kata maupun pembahasan materi ini masih jauh dari kesempurnaan, Banyak 
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2. Dr. Raeni Dwi Santy, SE., M.Si selaku dosen Pembimbing yang selalu 

memberikan ilmu dan nasihat yang berarti selama penulis melakukan 

penelitian dan bimbingan, serta telah meluangkan waktu dan memotivasi 

penulis selama penyelesaian usulan penelitian ini. 

3. Dr. Linna Ismawati, SE.,M.Si. selaku Wali Dosen penulis dan MN-6 

angkatan 2015 di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis 

Universitas Komputer Indonesia. 

4. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer 

Indonesia untuk pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran hidup yang 

penulis dapatkan selama menempuh perkuliahan.  

5. Kang Arrizaldi sebagai Ketua BCD dan Seluruh orang yang berada BCD baik 

Anggota dan Juga Pembinanya yang dengan sabar melayani wawancara 

penulis serta dengan ramah memberikan informasi, data penelitian, dan 

masukan yang penulis butuhkan dalam proses pembuatan Skripsi ini dan 

bersedia menjadi responden. 

6. Orang tua penulis Ibu Dahliana Banurea dan Ayah Tonny Maha yang selalu 

mencurahkan kasih sayang, senantiasa mendoakan, dan menyemangati 

penulis setiap waktu.  

7. Saudara penulis, Fitri Lavenia Maha, Dena Pelitawati Maha,Yani Lot Jadina 

Maha dan Yiping Arko Sari Wulan Maha  

8. Sahabat-Sahabat Penulis yang memberikan Kebersamaan dan keceriaan serta 
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9. Teman-teman satu Bimbingan Skripsi ( Ipank, Adrian, Edwin, Syukur, 
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Demikianlah Skripsi ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan dan dapat 

memberikan sumbangsih pemikiran untuk perkembangan pengetahuan bagi penulis 

maupun bagi pihak yang berkepentingan. 
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