KATA PENGANTAR

Assalamu‟alaikum Wr. Wb.
Segala Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kami. Tidak lupa shalawat serta
salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang
membawa umat manusia kepada fitrah yang benar. Sehingga penulis dapat
menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya, sebagai bahan pelajaran bagi
penulis. Adapun pembuatan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat
memenuhi gelar pada program studi strata satu (S1).
Penelitian ini dengan judul “Orientasi Kewirausahaan dan Kapabilitas
Jejaring Usaha Sebagai Determinan Kinerja Usaha” disusun guna memenuhi
syarat kelulusan dalam Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung.
Selama penyusunan ini, tidak sedikit bimbingan dan bantuan dari semua
pihak, maka dengan rasa tulus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada
semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat baik berupa material
maupun spiritual.
1. Teruntuk kedua orangtuaku tersayang Nasikin dan Eli Nurlaeli,
terimakasih telah mendukung, memberi kasih sayang penuh dan selalu
mendoakan untuk diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyusun
skripsi ini, terimakasih yang tak hingga atas segala perjuangan, haruku.
Salam cinta.
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2. Adik tersayang Roy Aziz Barera yang selalu mendukung saat menyusun
skripsi dan menjadi teman di rumah yang selalu mendoakan kakaknya.
3. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor Universitas Komputer
Indonesia.
4. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec. Lic, selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia sekaligus sebagai pembimbing
skripsi, terimakasih atas ilmu, arahan dan wawasan baru serta pola pikir
yang telah diberikan.
5. Dr. Lita Wulantika, SE., M.Si, selaku Ketua Prodi Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.
6. Dr. Riziki Zulfikar, S.E., M.Si, selaku wali dosen manajemen 3 (tiga)
2015.
7. Dr. Raeni Dwisanty S.E., M.Si, selaku ketua pelaksana skripsi tahun 2019.
8. Bagas Indra Saputra yang telah mau direpotkan, terimakasih telah
menemani berdebat, dan banyak lainnya yang tidak dapat disebutkan.
Terimakasih atas perhatian dan kasih sayangnya, serta dukungannya dalam
menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat tersayang yang selalu menemani hari-hari selama kuliah
yang saling support, mendoakan, dan bertukar cerita yaitu Siti Daniyah
Atika, Diana Agustina, Miranti Septiani, Kristina Monika, Risni Hasna
Maulina, Nurhayatilita, Herlinawati, dan Amalia Mustika Ratu.
10. Teman dan sahabat Manajemen 3 Tahun Angkatan 2015 terimakasih untuk
warna kehidupan selama empat tahun ini yang tidak bisa disebutkan satupersatu.
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11. Teman dan sahabat dari Himpunan Pengusaha Unikom, Teman-teman
Badan Eksekutif dan Legislatif Unikom, serta teman-teman HIMA dan
UKM Unikom yang sudah memberi pengalaman berarti selama empat
tahun ini.

Wassalamu‟alaikum Wr. Wb.

Bandung, 15 September 2019

Penulis

