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KATA PENGANTAR 

 

 
 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillahi Rabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat mengatasi 

segala kesulitan serta hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan Skripsi yang 

berjudul “PENGARUH KREATIVITAS DAN LOKASI USAHA 

TERHADAP KEBERHASILAN USAHA (Studi Kasus Pelaku Usaha Distro 

Parahyangan Plaza Bandung)”,salawat dan salam penulis panjatkan kepada 

Nabi besar Muhammad saw. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam menempuh jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan Skripsi 

ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan tidak luput juga dari banyak nya 

kekurangan. Namun penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

dan bagi pembaca. Saran dan kritik yang sifatnya membangun demi 

kesempurnaan Skripsi ini baik dari segi penyusunan , segi isi  serta teknik 

penulisannya akan penulis terima dengan senang hati dan lapang dada. 

Dalam penyususnan Skripsi penulis banyak sekali mendapatkan bantuan 

dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara materi ataupun moril.  
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Maka dari itu pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan banyak 

terimakasih kepada: 

1. Terimakasih kepada Ibu Maya Sari dan Ayah Een Suhaeni tercinta dan kaka-

kaka tersayang Yayan Sopian dan Vera Tiratama atas segala doa yang tak 

pernah putus, pengorbanan , kasih sayang serta dukungan yang penuh 

ketulusan yang penulis tidak mungkin dapat membalas itu semua sampai 

kapanpun, semoga Allah SWT membalas semua nya dengan pahala yang terus 

mengalir, Aamiin. 

2. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T., selaku Rektor 

Universitas Komputer Indonesia. 

3. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Dwi Kartina, SE., Spec, Li selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 

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

Manajemen Universitas Komputer Indonesia. 

5. Yth. Bapak Dr. Rizki Zulfikar, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang 

selalu sabar membimbing dan memberikan banyak pemikiran kepada penulis. 

6. Yth. Ibu Dr. Linna Ismawati, SE., M.Si selaku Dosen Wali  yang selalu 

mendukung dan membimbing penulis. 

7. Yth. Ibu Trustorini Handayani, SE., M.Si selaku dosen penguji 1 yang telah 

banyak meluangkan waktu guna mengarahkan, menguji, dan memberikan 

masukan yang sangat berharga dalam menyusun Skripsi ini  
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8. Yth. Bapak Muhammad Iffan, SE., M.M selaku dosen penguji 2 yang telah 

banyak meluangkan waktu guna mengarahkan, menguji, dan memberikan 

masukan yang sangat berharga dalam menyusun Skripsi ini  

9. Sekertaris jurusan manajemen teh Maya dan teh Karin yang selalu membantu 

dalam kelancaran Skripsi ini. 

10. Dimas Firmansyah S.kom yang selalu membantu, menemani, menyemangati 

dan banyak berkorban dengan tulus untuk penulis dalam proses penyusunan 

Skripsi ini “Kalo capek liat kebelakang ya, ada aku” 

11. Sayang-sayangku; Nita Natasya Aditya, Friska Nadya, Reszky Mardiana yang 

sama-sama sedang berjuang. Terimakasih selalu ada dan menyemangati 

penulis. 

12. Sahabat Tercinta; Ratih Shaumy Dewi, Irna Nur Nendah, Shella Nurani 

Sukma yang selalu menyemangati penulis.  

13. Teman-teman MN-9 yang sama-sama sedang menyusun Skripsi ini, terima 

kasih banyak karena selalu saling menyemangati dan memberikan canda saat 

jenuh dan putus asa melanda. Tak terasa sampai sudah kita di titik ini. “Ini 

belum berakhir, semangaat” 

Akhir kata penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada 

semua orang yang telah terlibat dalam proses penyusunana Skripsi ini yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Bandung, Oktober 2020 

Penulis 
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