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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh…………….

Puji dan syukur sudah selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah SWT

karena atas nikmat dan karuniaNya kita masih dapat berpijak merasakan

kenikmatan yang tiada tara hingga saat ini. Tak lupa juga saya haturkan puji

setinggi-tingginya kepada para junjungan tertinggi umat hingga saat ini Nabi

Muhammad SAW beserta para sahabat yang telah memberikan syafaat dan

nasehat yang berguna khususnya kepada saya. Syukur Allhamdulilah saya selaku

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun guna memenuhi salah satu

syarat untuk menempuh ujian akhir Sarjana Ekonomi jurusan manajemen di

Fakultas Bisnis Manajemen Universitas Widyatama. Judul skripsi yang penulis

susun adalah “Pengaruh Kompetensi Dosen Terhadap Motivasi Berprestasi

Mahasiswa (Studi Kasus Mata Kuliah Kewirausahaan I Semester Genap

2013/2014 Prodi Manajemen S1 Universitas Widyatama)”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidaklah lepas dari

berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karenanya dengan segala kerendahan

hati, penulis mengharapkan ingin mendapatkan kritik, masukan dan saran dari

para pembaca sebagai bahan masukan sehingga dapat bermanfaat baik bagi

penulis maupun bagi pembaca pada umumnya.

Mengingat segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta

beragam kendala yang ada, penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi

ini tidak akan tuntas tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu
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dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun

materil, dukungan, bimbingan, semangat, kritik dan nasehat sehingga skripsi ini

dapat terselesaikan . Rasa hormat dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya ingin

penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT atas segala hidayahNya, karuniaNya, semangat, dan cinta tiada

tara yang membuatku masih dapat merasakan kenikmatan hidup hingga

saat ini. Sujud syukur-ku hanya kepadaMU

2. Kepada kedua orangtua tercinta Suhendar dan Dience Setiawati yang

selalu memberikan semangat, doa dan dukungan  selama ini, tidak lupa

juga untuk kakak dan adik saya Septa Mayesta dan Muhammad

Mahardhika tercinta. Terimakasih atas doa dan dukungan kalian yang

sangat berarti, keberadaan kalian sangat memberikan semangat yang

sangat tinggi.

3. Kepada Bapak Tezza Adriansyah Anwar, S.Ip., M.M. selaku dosen

pembimbing saya yang telah begitu banyak membimbing, memberikan

masukan, dan mengajari saya serta meluangkan waktunya ditengah

kesibukan untuk memberikan saya arahan, kritik, masukan, nasehat dan

saran dalam penyusunan skripsi ini. Sekali lagi terimakasih banyak Pak,

mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya telah banyak melakukan

kesalahan selama masa bimbingan ini.

4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. selaku Rektor Universitas

Widyatama.
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5. (Alm.) ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah S.E., MS., AK., sebagai ketua

Yayasan Universitas Widyatama.

6. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Bisnis

dan Manajemen Universitas Widyatama.

7. Ibu Siti Komariyah, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi manajemen

S1 Fakltas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.

8. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama,

dan seluruh pegawai non akademik Universitas Widyatama.

9. Untuk keluarga tidak berencana (Indra, Dandy, Bebe, Adiyat, Telly,

Rizky, Ipal, Griya, Haris, Kewel, Mocka, Faisal) terima kasih banyak atas

doa dan segala dukungan yang diberikan.

10. Untuk Bowo, Ida, Gema, Bey, Fuadi, Aris, Fadlan, Yusuf, Dwi, Tri

sebagai teman yang telah mendoakan dan mendukung.

11. Untuk Dika, Radith, Ison, Lipi, Ojan, Haris, terimakasih telah banyak

membantu selama proses pengerjaan skripsi ini.

12. Kepada teman-teman Pantai Gesmos 2009 yang tidak bisa saya sebutkan

satu-satu. Keberadaan kalian yang membuat semangat, terimakasih

banyak.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Atas segala doa, semangat,

bantuan dan dorongan saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya, mohon maaf

bila terdapat banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak.



vi

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat

bermanfaat untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan dimasa

mendatang sesuai dengan fungsinya.

Bandung, April 2015

Agung Mahesta


