
 
 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan karunianya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

Usulan Penelitian.  

Adapun maksud penyusunan Penelitian ini adalah untuk memenuhi salah 

satu syarat menempuh jenjang S1. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan 

Penelitian ini masih banyak kekurangan, walaupun demikian penulis berusaha 

menyelesaikanya sebaik mungkin.  

Dalam penyajian Penelitian ini penulis menyadari masih belum mendekati 

kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi dan saran 

yang sifatnya membangun sebagai bahan masukan yang bermanfaat demi 

perbaikan dan peningkatan diri dalam bidang ilmu pengetahuan.  

Dikesempatan ini penulis hendak berterimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini. Yaitu:  

1.  Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto,M.T., Selaku Rektor Universitas 
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Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 

4. Dr. Linna Ismawati, SE., M.Si., Selaku dosen pembimbing, yang telah 

meluangkan waktunya serta memberikan bimbingan dalam menyusun 

laporan ini. 

5. Dr. Raeny Dwisanty S.E., M.SI., Selaku wali kelas Manajemen-3 Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 
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6. Keluarga tercinta orang tua serta adik-adik saya yang telah memberikan 

dukungan dalam pembuatan laporan ini. 

7. Semua teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi ini, khususnya teman-

teman Manajemen-3 yang telah membantu dan memberi masukan dalam 

pembuatan  skripsi ini. 

8. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-

persatu terima kasih atas dorongan, do’a, serta motivasi yang sangat berharga 

bagi penulis. 

Akhir kata penulis sampaikan bahwa ilmu yang bermanfaat akan menjadi 

penolong kita diakhirat. Meski jauh dari kesempurnaan, mudah-mudahan Usulan 

Penelitian yang penulis susun ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis 

pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin yaa robbal a’lamin. 

Wasalamu’alaikum Wr.Wb. 

Bandung,      Mei 2020 

 

Penulis, 
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