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Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Alllah SWT yang
telah melimpahkan rahmat serta karunia-NYA. Berkat Kuasa-Nya, Akhirnya
penulis dapat menyelesaikan proposal usulan penelitian yang berjudul “Pengaruh
Lingkungan Bisnis dan kepemimpinan Strategik terhadap Strategi Bersaing (Studi
kasus pelaku usaha Distro yang terdaftar di KICK) di Bandung
Penulis meyadari bahwa penyusunan proposal usulan penelitian ini tidak
akan terwujud tanpa bantuan dari sejumlah pihak yang begitu ikhlas memberikan
bantuan baik moril maupun meterill. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan
membimbing dalam menyelesaikan laporan kerja praktek ini, terutama penulis
ucapkan pada :
1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan bagi penulis, sehingga
penulis dapat melakukan tugas kerja praktek sampai dengan
pembuatan laporan kerja praktek ini.
2. Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T., selaku Rektor Universitas
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3. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec. Lic. Selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis
4. Dr. Lita Wulantika, S.E., M.Si., Selaku Ketua Program Studi
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia
5. Dr. Rizki Zulfikar, SE., M.Si. Selaku Wakil Ketua Program Studi
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia
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6. Dr. Raeni Dwi Santy, SE., M.Si., Selaku Koordinator Skripsi Semester
Genap
7. Dr.Ir. Deden A. Wahab Sya’roni, M.Si selaku Dosen Pembimbing
Skripsi Semester Genap

8. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu kepada penulis,
mudahmudahan ilmu yang diajarkan bermanfaat dan menjadi amal
kebaikan

9. Teman-teman dan Keluarga yang selalu memberikan semangat, dan
semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu, terima kasih atas
segala dukungan yang diberikan kepada penulis
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah
membantu selama penyusunan proposal usulan peneltian
Dalam Proses dan hasil penyusunan proposal usulan penelitian ini, penulis
sudah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari masih banyak
kekurangan pada laporan ini. Oleh karena itu, penulis menantikan kritik dan saran
dari pembaca yang sifatnya membangun.
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