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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian ini tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan penulis Menyusun penulisan 

penelitian ini yaitu untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Strata 

Satu (S1) jurusan manajemen pada Fakultas Ekonomi Komputer Indonesia 

(UNIKOM) dengan judul 

PENGARUH SIKAP KEWIRAUSAHAAN DAN INOVASI PROSES 

TERHADAP KEBERHASILAN USAHA (STUDI KASUS PADA PELAKU 

USAHA DISTRO KAWASAN CITARUM KOTA BANDUNG) Penulis sangat 

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik 

dalam metode penulisan, penyajian maupun pembahasan materi, sehingga kiranya 

masih banyak yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan 

saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga dapat memperbaiki kekurangan 

dikemudian hari. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih 

yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan 

serta bimbingan, sehingga terselesaikannya penulisan lapuran usulan penelitian ini, 

khususnya kepada : 

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

Komputer Indonesia. 

2.  Ibu Assoc.Prof.Dr.Ely Suhayati, S.E.,M.Si.,Ak.,CA. Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Komputer Indonesia 
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3.  Ibu Linna Ismawati, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi UniversitasKomputer Indonesia. 

4. Bapak Muhammad Iffan, SE., M.M. Selaku Dosen Pembimbing dari Universitas 

Komputer Indonesia yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dalam 

penulisan laporan ini. 

5.  Ibu Dr. Raeni Dwi Santy SE., M.Si., Selaku Dosen Wali Kelas MN 2 2015 yang 

telah memberikan bantuan selama menjalani masa studi. 

6.  Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Manajemen yang telah memberikan bekal 

dengan ilmu pengetahuan. 

7.   Kedua orang tua yang telah memberikan dorongan baik moril maupun material 

dan atas doa-doanya selalu mengiringi penulis dalam setiap waktu. 

8. Femilia Novianti, S.E yang telah membantu dalam masa genting dan selalu 

menemani setiap saat  

9. Dan untuk semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak bisa disebutkan 

satu persatu terima kasih atas bantuannya. Semoga Allah membalas kebaikan 

semua pihak yang telah membantu penulis. 

Akhir kata penulis sampaikan bahwa ilmu yang bermanfaat akan menjadi 

penolong kita di akhirat. Meski jauh dari kesempurnaan, mudah-mudahan 

penelitian yang penulis susun ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis pada 

khususnya dan para pembaca pada umumnya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Bandung, 2021 
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