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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT beserta Rasul tercinta 

Muhammad SAW, yang dengan rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya sehingga penilis 

dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “ANALISIS KOMPETENSI 

MANAJERIAL YANG BERPENGARUH PADA KEBERHASILAN USAHA 

PARA PENGUSAHA INDUSTRI KECIL (Studi pada Peserta Wirausaha Baru 

Kota Sukabumi Jawa Barat)”.  

Dalam  Proses penulisan penelitian ini, penulis sangat berterima kasih kepada semua 

pihak yang telah memberikan bimbingan dorongan dan bantuannya baik secara moral 

maupun material. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada : 

1. Prof. DR. Mohd. Haizam bin Mohd. Saudi selaku Direktur Pasca Sarjana 

2. DR. Alfiana, Dra., M.M. selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen. 

3. Deden Sutisna M. N., DR., H., S.E., M.SI. selaku pembimbing I dan Tezza 

Adriansyah Anwar, DR., S.IP., M.M. selaku Pembimbing II. 

4. Seluruh Dosen, staf akademik dan keluarga besar Universitas widyatama 

5. Ayah dan ibu penulis yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis sehingga 

dapat menyelasaikan tesis ini. 

6.  Istriku Fadilah Halawati Syarif yang selalu mendukung penulis, anak-anak ku 

Aisyah, Althaf, dan Ashraf yang selalu memberikan motivasi kepada 

penulis,serta kepada kakak-adik penulis, Fahri Abdul, Ervy Aufin, Erfan dan 

ponakan penulis Thifa dan Thira yang selalu mendukung penulis. 

7. Sahabatku Ahmad Setiawan yang selalu membantu, mendukung, dan 

memotivasi penulis dalam menyelasaikan tesis ini. 

8. Rekan –rekan Magister Manajemen angkatan 59 yang selalu menjaga dan 

menciptakan kebersamaan dalam proses penulisan ini. 
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9. Sahabat, teman penulis yang selalu memberi motivasi dan memberi dorongan 

moral dan material. 

Adapun dalam penulisan penelitian ini, penulis telah berusaha semaksimal 

mungkin agar mencapai yang diharapkan. Namun penulis menyadari sepenuhnya masih 

terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan informasi maupun pengetahuan yang 

penulis miliki. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik 

dan saran yang membangun dan bermanfaat guna menyempurnakan penulisan. 

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya, bagi pembaca umumnya.  

 

 

Bandung, Maret 2019 

     Penulis, 

 

 

 

Erda Aufar 

 


