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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat tuhan yang maha esa, atas 

kekuasaan dan kemurahannya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan yang berjudul “Pengaruh Kreativitas Kerja Karyawan dan 

Motivasi Terhadap Keberhasilan Usaha pada Sentra Sepatu Cibaduyut 

Bandung”. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Usulan Penelitian ini adalah untuk 

memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh jenjang S1 pada Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. Dengan  

selesainya  Usulan Penelitian ini  tidak  terlepas  dari  bantuan banyak  pihak  yang  

telah  memberikan  masukan- masukan  kepada  penulis. Dan penulis menghaturkan 

banyak terimaksih kepada Bapak Dr. Ir. Deden A. Wahab Sya'roni, M.Si. Selaku dosen 

pembimbing yang banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis. 

Selain itu penulis mengucapkan banyak terimasih kepada pihak – pihak 

yang terlah membantu terlaksananya Penelitian ini: 

1. Assoc. Prof. Dr Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT, selaku Rektor 

Universitas Koputer Indonesia. 

2. Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, SE., M.Si selaku Wakil Rektor I. 

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

dan Bisnis. 

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

Manajemen Universitas Komputer Indonesia. 
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5. Dr. Raeny Dwi Santy SE., M.Si., selaku Koordinator Sidang Skripsi 

6. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak dan Mamih yang senantiasa 

selalu memberikan doa, kepercayaan, dukungan, dan kasih sayang yang 

tiada berhentinya hingga penulis mampu menjadi seperti saat ini. 

7. Kepada Ilham Anugrah, Rezsi Mega, Wida Astita, Luki, Tasya Aulia, 

Ferhadz Fauzan, Alisya M, selaku sahabat terbaik penulis sejak SMA 

yang senantiasa bersama – sama berjuang dalam penyusunan skripsi ini, 

dengan memberikan dukungan, motivasi, dan pembelajaran kepada 

penulis dalam skripsi ini pada kondisi apapun. 

8. Kepada teman seperjuangan, diantaranya M Ilham, Salma Virgita, 

Yudhistira HS, Cintami A, Sekar Ayu, sebagai teman terbaik penulis 

sejak masa Kuliah yang selalu setia menemani, mengingatkan, 

memberikan motivasi, dan mendorong penulis dalam menempuh 

pendidikan dan menebar kebaikan. 

9. Teman-teman kelas Manajemen-7 yang telah menemani, berkerja sama 

sedari masa awal perkuliahan, sama – sama berjuang untuk menghadapi 

skripsi dan saling memberikan semangat, serta merta selalu bertukar 

mencari informasi selama masa perkuliahan dan penelitian. 

10. Semua pihak terlibat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah 

memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada Penulis yang tidak 

dapat disebutkan keseluruhan.  



 

 

iii 

Penulis menyadari bahwa penulisan Usulan Penelitian ini masih banyak 

perbaikan karena keterbatsan waktu, pengetahuan, dan pengalaman penulis, 

maka dari itu diharapkan dengan adanya suatu kritik disertai saran yang 

membangun untuk kedepannya, agar penelitian selanjutnya menghasilkan 

penelitian yang sesuai dan akurat 

Bandung, Mei 2020 

 

Evi Kusumah Indriati
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