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KATA PENGANTAR 

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang 

telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Dan berkat Al Quran Surah 

Al Insyirah ayat 5-6 yakni Fainnama’al usri yusro, innama’al usri yusro (maka 

sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan 

ada kemudahan) penulis yakin dapat menyelesaikan Perencanaan bisnis yang 

berjudul: 

“PERENCANAAN BISNIS LEIPZIG”                                                                                                                                            

  Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

untuk mencapai gelar Sarjana Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama. Penulis sadar sepenuhnya akan keterbatasan penulis, baik 

itu dalam hal pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan yang penulis miliki. 

Namun Alhamdulillah atas izin Allah dan juga bantuan dari berbagai pihak, penulis 

mampu mengatasi berbagai hambatan tersebut dan dapat menyelesaikan skripsi ini. 

            Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya dan 

berharap kritik dan saran yang bersifat positif dari berbagai pihak sebagai masukan 

untuk waktu yang akan datang dimana penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kata sempurna. 
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UCAPAN TERIMAKASIH 

 

 Puji dan syukur tak henti-hentinya penulis panjatkan atas kehadirat Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala dan junjungan Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi 

Wasallam, karena atas rahmat dan karuniaNya akhirnya setelah perjalanan cukup 

panjang dalam proses pendidikan sampai penyusunan Perencanaan Bisnis ini, 

penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Kini saatnya penulis mengucapkan 

terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang teah membantu dan 

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada: 

1. Allah SWT yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa dan Maha 

Segalanya, Yang tidak henti-hentinya melimpahkan segala rahmat dan 

karunia Nya dalam segala aspek kehidupan penulis. 

2. Kedua Orang Tua Bapak Irawan dan Ibu Purbasari Tosidi yang selalu 

mendoakan, memberikan semangat, memberikan motivasi, nasihat, ilmu, 

dan semua fasilitas. 

3. Juga adik kandung Nadira Riza terimakasih atas alarm untuk 

membangunkan waktu bimbingan tepat waktu. 

4. Ibu Keni Kaniawati, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing, yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan dan 

saran kepada penulis dari awal penyusunan skripsi sampai dengan 

terselesaikannya skripsi ini, dengan sabar dan selalau memberikan 

semangat. 

5. Bapak Prof. Dr. H.Obsatar Sinaga, S.ip.,M.si, selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

6. Bapak Deden Sutisna M.N, Dr., H., S.E. M.M. selaku Dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

7. Bapak Muhammad Bayu Aji Sumantri S.M.B.,M.Com selaku Ketua 

Program Studi Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

8. Ibu Nabilah Ramadhan, S.Mb., M.M. selaku Dosen Wali yang telah 

membantu penulis selama perkuliahan. 
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9. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

memberikan bekal pengetahuan sampai penulisan skripsi ini selesai. 

10. Seluruh Staf Administrasi, Staf Perpustakaan, dan seluruh karyawan 

Universitas Widyatama yang telah banyak membantu penulis selama ini. 

11. Rekan-Rekan bimbingan Ibu Keni yang sudah membantu dalam berjalanya 

skripsi ini 

12. Rekan Osiris Team juga yang sudah menyemangati dan membantu dalam 

berjalanya skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

13. Teman-Teman Sector C yang menemani penulis dari awal kuliah hingga 

sekarang sampai seterusnya yang sudah penulis anggap seperti keluarga 

sendiri, Meldi, Abizar, Adit, Adam, Alif, Naufal, Akbar, Arbi, Edi, Arcil, 

Arry, Dudu, Eggy, Elmo, Ole, Galih, Gally, Hilmi, Idham, Ijal, Bebe, Julian, 

Opik, Made, Dito, Raka ess, Eja, Eki, Rhaka, Jek, Ipey, Kiki, Kikur, 

Rizwan, Ryan, Ekek, Epul, Sandiaz, Botak, Ijul dan Ranna, terimakasih 

semuanya babarudakan kita akan selalu penulis ingat daks! 

14. Terimakasih juga kepada teman hidup Septia Rossa yang selalu membantu 

dan menyemangati dalam berjalanya skripsi ini, walaupun berbelit tapi 

akhirnya selesai, entah apa yang pantas selain kata terimakasih dan I am 

very happy to be with you!. 

15. Sahabat SD, SMP, dan SMA yang tidak bisa disebutkan Namanya satu 

persatu, terimakasih sudah banyak mendukung penulis. 

16. Serta teman skripsi satu perjuangan Galih, Adul, Iqfal, Arbi, Adit, Ijal, 

Bebe, Kocop dan lainya 

17. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan perencanaan 

bisnis maupun membantu dalam hidup penulis sampai saat ini. Terima kasih 

banyak semoga kita selalu diberkahi oleh Allah S.W.T 

Skripsi perencanaan bisnis ini benar-benar karya penulis dengan arahan 

pembimbing, oleh karena itu penulis bertanggung jawab terhadap seluruh 



iv 

 

isi skripsi ini. Penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dan jauh 

dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membagun. 

 

 

 

 

 

 

 

 


