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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

atas semua limpahan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tesis yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Dukungan Akademik dan Dukungan Sosial terhadap Niat 

Mahasiswa STMIK Bandung menjadi Technopreneur”. Tesis 

ini merupakan salah satu syarat guna meraih gelar Magister 

Manajemen pada Sekolah Pascasarjana Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari 

sempurna, oleh karenanya segala kritik dan saran yang 

membangun akan penulis terima dengan hati yang terbuka sebagai 

bahan perbaikan di masa yang akan datang.  

Dalam penulisan Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan 

bantuan berbagai pihak, dan oleh sebab itu maka penulis ingin 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Bapak Dr. Tezza Adriansyah Anwar, S.IP., M.M., selaku 

Direktur Pascasarjana Universitas Widyatama, 

2. Bapak Dr. H. Supardi, S.E. M.M, selaku Ketua Program 

Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, 
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3. Bapak Zulganef, Dr., Drs., M.M. selaku dosen 

pembimbing 1 atas semua bimbingan, pengarahan dan 

petunjuk kepada penulis didalam menyelesaikan 

penyusunan tesis ini, 

4. Ibu Mariana Rachmawati, Dr., SE., MM. selaku dosen 

pembimbing 2 atas semua bimbingan, pengarahan dan 

petunjuk kepada penulis di dalam menyelesaikan 

penyusunan tesis ini, 

5. Seluruh dosen Magister Manajemen Universitas 

Widyatama yang telah banyak memberikan ilmu dan 

pengetahuan kepada penulis selama kuliah, 

6. Keluarga tercinta, ayahanda Sunadi, ibunda Eras, ayah 

mertua Drs. Daril Aman, ibu mertua Ucu Rodiah, istriku 

Santi Aminah, SHI, putriku Haura Nailah, Adik-adikku 

Susi Rastati, S.Pd. dan Susan Susanti, S. Farm. Karena 

berkat doa dan dukungan baik moril maupun materil dari 

keluarga tercinta, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, 

7. Teman-teman Magister Manajemen Universitas 

Widyatama Angkatan 60 yang tidak dapat disebutkan satu 

per satu, terima kasih atas persahabatan dan dukungannya 

selama ini, serta 
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8. Semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat 

serta doanya kepada penulis, yang tidak dapat penulis 

sampaikan satu per satu, terima kasih banyak untuk 

semuanya. 

Akhir kata, semoga Allah, SWT membalas semua 

kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga Tesis ini dapat 

berguna dan memberi nilai tambah serta wacana baru bagi semua 

pihak yang membacanya.  

 

Bandung, 09 April 2018 

 

                              Sutardi 

 


