KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya yang diberikan sehingga pada sampai saat ini penulis diberikan kesehatan.
Sholawat serta salam junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya
sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“KINERJA USAHA DIBENTUK BERDASARKAN INOVASI PRODUK
MELALUI VALUE CO-CREATION (SURVEI PADA PENGUSAHA DISTRO
YANG TERGABUNG DI CX KREATIVE INDEPENDENT CLOTHING
KOMMUNITY)”. Yang disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Adapun maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu
syarat untuk tercapainya gelar Sarjana Strata Satu (S1). Penulis menyadari bahwa di
dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, walaupun demikian penulis
berusaha menyelesaikanya sebaik mungkin.
Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menyadari masih belum mendekati
kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi dan saran yang
sifatnya membangun sebagai bahan masukan yang bermanfaat demi perbaikan dan
peningkatan diri dalam bidang ilmu pengetahuan.
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Pada kesempatan ini penulis hendak berterimakasih kepada Bapak Dr. Rizki
Zulfikar, SE., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam
melakukan penelitian ini. Penulis pun tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada :
1. Allah SWT dan Rasulullah dan para ahlul baitnya, yang telah memberikan
berbagai kemudahan dalam penyusunan Skripsi.
2. Kedua orang tua Ibu Anita Sugiarni dan Bapak Agus Sihabudin, Kakak
tersayang Insan Agustiani Riandi, Panji Putra Agustiani Prapitra, dan Adik
tersayang Muhammad Zulmi Agustiani Putra dan Zakia Kayla Agustina
Bintang yang telah memberikan do’a tertulus yang telah diberikan kepada
penulis.
3. Bapak Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas Komputer
Indonesia.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec. Lic. selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.
5. Ibu Dr. Lita Wulantika, SE., M.Si., selaku Ketua Program studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.
6. Ibu Dr. Linna Ismawati, SE., M.Si., selaku wali dosen Manajemen 6 Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.
7. Kreative Independent Clothing Kommunity yang telah memperkenankan saya
untuk penelitian.
8. Orang terdekat yang tidak pernah bosan dengan keluh kesah dan selalu
memberikan support terbaik selama penulis menyusun skripsi Andi Setiawan.
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9. Sahabat saya Chintia, Berliana, Refi, Husna laily, Farhan, Fajar, Sandy dan
Hairil sekaligus keluarga yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan
Skripsi. Tidak lupa untuk teman seperjuangan skripsi saya Sabella Octaviani
yang selalu menjadi tempat untuk bercerita.
10. Tak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak terkait
lainnya yang telah banyak membantu baik itu penyusunan Skripsi ini yang tidak
dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga segala amal baik yang telah
diperbuat oleh semua pihak, Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang membalas dengan pahal yang berlipat ganda. Aamiin ya Rabbal
A’lamin. Allahummashali a’la Muhammad waa a’li Muhammad.
Akhir kata penulis berharap semoga Skrpsi ini dapat bermanfaat khususnya
untuk penulis sendiri dan umumnya untuk pihak-pihak yang memerlukan.
Wassalamu’alaikum
Bandung, November 2019
Penulis

Iklima Agustina Pajrin
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