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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur kupanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan 

karunia-Nya yang terus mengalir sehingga thesis ini dapat diselesaikan. Shalawat 

beserta salam kuhaturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta 

keluarganya dan para sahabatnya, Nabi pembawa amanat, pemberi syafaat, 

penyelamat ummat hingga hari kiamat. 

 Thesis ini yang berjudul : “Analisis Studi Gaya Belajar Mahasiswa 

Dalam Membentuk Kompetensi Managerial (Studi Kasus MM Widyatama)”, 

disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Magister Manajemen Universitas Widyatama. Dalam penyusunan thesis ini, 

penulis berusaha untuk menghasilkan karya terbaik, namun manusia adalah 

tempatnya salah dan lupa, penulis sadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan 

dalam tesis ini, hal itu tidak terlepas dari kelemahan penulis sendiri, maka penulis 

memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan tersebut.  

Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca 

demi kesempurnaan penulisan ilmiah berikutnya. Semoga thesis ini dapat 

bermanfaat baik bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya. 

 Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan 

serta pemikirannya dalam proses penyusunan Thesis ini hingga selesai. 
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pada penulis. 

6. Staf Administrasi, Karyawan, Pa yunus, Mba Feni, kang Didin dan Mas Imam 

yang telah membantu kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikan kuliah 

dan thesis. 

7. Untuk Kakakku (Teh Ai) terima kasih atas semua saran, nasihat, dan 

bantuannya, semoga Allah memberikan keberkahan, kemudahan, Dan 

keberhasilan dalam hidupnya juga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah 

mawadah dan warohmah, untuk A yayan kakak iparku makasih semangatnya 

yang selalu memotivasi. 

8. Untuk Bi Uyi dan mang iwan, makasih ya untuk doa dan dukungan dan 

makanannya yang enak. 

9. Untuk Pa john terima kasih bantuan dan motivasinya yang selalu 

mengingatkan untuk terus maju.  
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10. Untuk bu Trie dan bu Oki terima kasih atas bantuan, motivasi, semangat, 

dukungannya dan senda guraunya. Ibu Trie an bu Oki sudah seperti ibu saya 

sendiri   

11. Untuk anak-anak Magister Manajemen teman-teman dan sahabatku, Radi dan 

opick (terima kasih karna sudah banyak membantu selama perkuliahan, Sudah 

menjadi sahabat yang baik, teman bermain dan belajar), Kris, Bunga, Ranti, 

dhika, Ko Sandy, Yudi, Rifky, alvi, bu asrini, pa indra, Fitri (fitot) pa 

manginar, irma, Pa hafidz, teh riris (Semoga semakin Exelence), dan Teh 

Vivin. 

12. Untuk Pa oban dan Pa dadang, Dwi terima kasih canda tawa, saran semangat 

dan dukungannya telah menemani dilantai 3. 

13. Special thanks To Civitas akademik widyatama kampus tempat penulis 

bekerja dan berkarya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan S2-nya,  

14. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan 

thesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Akhir kata penulis ucapkan, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya yang berlipat ganda untuk segala kebaikan yang telah diberikan.  
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