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KATA PENGANTAR 

 

 

 Dengan  segala  puji  dan  syukur  peneliti  panjatkan  kepada  Allah SWT, 
 

yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat 

serta Salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan juga 

kepada keluarganya, serta kepada para sahabatnya hingga ke akhir zaman. Rasa 

syukur yang tidak terhingga karena berkat kemurahan-Nya peneliti dapat 

menyelesaikan Skripsi yang berjudul “PENGARUH SIKAP 

KEWIRAUSAHAAN, DAN KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN 

TERHADAP KEBERHASILAN USAHA  SENTRA KAOS SUCI   

BANDUNG” yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh program Strata 1 

guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE.) pada program studi manajemen di 

Universitas Komputer Indonesia. 

Serta dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya, kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kemudahan, kelancaran, 

kasih sayang-Nya, kesehatan, keluarga, persahabatan, serta 

kenikmatan lainnya yang tak terhitung jumlahnya kepada peneliti 

2. Kedua orangtua tecinta, Mama dan Papa, yang selalu memberikan 

do’a, kasih sayang, serta support yang tidak terhingga dan tidak 

pernah terputus. Mereka adalah salah satu energi dan motivasi 
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terbesar bagi peneliti, Argi sayang Mama dan Papa 

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

Komputer Indonesia (UNIKOM) 

4.  Trustorini Handyani , SE.,M.Si selaku pembimbing yang telah 

membimbing peneliti dan memberikan banyak saran dan kritik yang 

bermanfaat kepada peneliti dalam penelitian ini 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer 

Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya dengan 

penuh kesabaran dan keikhlasan 

6. Seluruh pelaku usaha Sentra  Kaos Suci  Bandung yang telah bersedia 

memberikan waktu dan kerja sama nya untuk peneliti wawancarai dan 

telah bersedia untuk mengisi kuesioner penelitian yang diberikan 

7. Teman-teman seperjuangan, yang selama ini telah menemani peneliti 

dari awal masuk kuliah sampai titik darah penghabisan. Peneliti merasa 

sangat bersyukur dapat dipertemukan dengan teman-teman seperti 

kalian. Canda  tawa dan tangis kalian akan peneliti ingat sampai kapan 

pun 

8. Teman-teman MN3, yang sudah bersama-sama menghadapi apapun 

yang terjadi, selalu kompak, saling membantu, kalian terbaik 

9. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan, yang 

tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, semoga kebaikannya dapat 

di balas oleh Allah SWT 
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Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini, 

untuk itu perkenankanlah peneliti memohon maaf apabila terdapat hal-hal 

yang kurang berkenan. Akhir kata, peneliti berharap semoga penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan semua pihak yang bersangkutan. 
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