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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan izin-Nya penulis 

dapat menyelesaikan proposal usulan penelitiam, dengan judul “Pengaruh Strategi 

Kepemimpinan Biaya Dan Diferensiasi Terhadap Kinerja Perusahaan (Survey Pada Ukm 

Sepatu Cibaduyut Di Kota Bandung)”. 

Proposal usulan penelitian ini ditujukan untuk memenuhi syarat pengajuan skripsi 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM). 

Dalam penyusunan dan penulisan usulan penelitian ini penulis tidak terlepas dari 

bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini 

penulis dengan senang hati mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

penulis sampai tersusunnya proposal usulan penelitian ini. 

Pihak-pihak tersebut yakni : 

1. Dr. Ir. H. Eddy Soeryano Soegoto, selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia. 

2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, S.E., Spec. Lic., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Komputer Indonesia. 

3. Dr. Lita Wulantika, S.E, M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. 

4. Dr. Raeni Dwi Santy, S.E., M.Si., selaku Koordinator Skripsi Semester Genap ini serta 

sebagai Dosen Wali Penilis dan juga sebagai Dosen Pembimbing Penulis dalam 

Penyusunan Skripsi ini. 

5. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu kepada penulis mudah-mudahan 

ilmu yang diajarkan bermanfaat dan menjadi amal kebaikan. 
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6. Terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan semangat sampai 

saya bisa seperti ini. 

7. Terimakasih kepada keluarga serta teman-teman tercinta yang selalu memberikan doa 

dan semangat,  

8. Terimakasih kepada atasan serta teman-teman dari Bank DBS yang selalu mengerti dan 

memberikan semangat dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, 

terimakasih atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis. 

9. Terimakasih untuk wayut yang sudah menjadikan ttempat tongkrongan mahasiswa dan 

menjadi tempat keluh kesah mahasiswa 

 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan proposal usulan 

penelitian ini, baik dari materi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

membangun sangat penulis harapkan.   

 

 

 

 

 

         Bandung,  Agustus 2019  

 

 

          Eva Rosita 
           21214042 
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