KATA PENGANTAR
Bismillahirohmanirohim,
Assalamu’alaikum wr.wb
Dengan menyebut nama Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha
Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya
penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik mungkin, adapun judul yang
penulis ambil dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :
“PENGARUH INOVASI PRODUK DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI

TERHADAP

DAYA

SAING

BISNIS

PADA

SENTRA

KERAJINAN TENUN SONGKET SILUNGKANG”.
Adapun maksud penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam menempuh S1 pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)
Penulisan masih jauh dari nilai sempurna, yakni masih terdapat banyak
kekuarangan baik dalam susunan kata, kalimat maupun isi dari pembahasan. Hal ini
disebabkan oleh karena masih minimnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.
Dan oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya
membangun dan memotivasi guna perbaikan di masa yang akan datang.
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Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak
yang telah banyak membantu dan memberi saran, arahan, bimbingan dan dukungan
dalam proses Penyelesaian Skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan banyak
terimakasih kepada :
1. Kedua orang tua saya yang tercinta atas segala doa dan seruan semangat yang tidak
henti hentinya yang mereka berikan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi
ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Kesehatan dan limpahan rahmat untuk
orang yang saya sayangi ini.
2. Yth. Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc, Selaku Rektor Universitas
Komputer Indonesia
3. Yth. Dr. Ely Suhayati, SE., M.Si., AK.,CA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia
4. Yth. Dr. Linna Ismawati, SE,. M.Si,. selaku Ketua Prodi Manajemen Universitas
Komputer Indonesia
5. Yth. Erna Susilawati, SS., M.M, selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar
menjawab setiap pertanyaan penulis dalam proses penyusunan Skripsi ini.
6. Yth. Dr.Linna Ismawati SE., M.Si , Selaku Dosen Wali yang selalu mendukung dan
membimbing penulis .
7. Yth. Trustorini Handayani SE., M.Si, Selaku Dosen Penguji 1 yang telah banyak
meluangkan waktu guna mengarahkan, menguji dan memberikan masukan yang
sangat berharga dalam Menyusun skripsi ini.
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8. Yth. Dr.Raeny Dwi Santy S.E., M.Si, Selaku Dosen Penguji 2 yang juga telah
banyak meluangkan waktunya untuk mengarahkan serta menguji dan memberikan
masukan yang sangat membantu penulis dalam Menyusun Skripsi ini.
9. Para Teteh Sekretariat , Teh Maya dan Teh Karin yang selalu sangat membantu
penulis dalam menanyakan perihal Skripsi meskipun dalam keadaan sibuk pun
masih bisa mengusahakan agar memberikan solusi, Terimakasih Teteh.
10. Teman – Teman MN-9 2016, Simere, Ewok, Lia, Rere. Nonot teammate dan teman
lain dikelas MN-9 yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Teman – Teman UMM (Unit Mahasiswa Minang) Unikom yang selalu memberi
semangat kepada penulis
12. Teman – Teman Anak rantau SUMBAR, yaitu Simerego,Digit Coki, Hamda Si
pelari Kuat, Gilang Deo alias Si Aguih yang selalu memberikan support penulis
dalam penulisan.
Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih banyak
kepada semua pihak yang telah berjasa dalam pembuatan Skripsi ini dan harapan
semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun semua pihak.

Bandung,

Maret 2021

Yusuf Wahyu Rizal
NIM.21216375
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