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AssalamualaikumWr.Wb.
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena
atas rahmat dan karuania-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
Judul yang diangkat dalam Tesis ini yaitu : Minat Berwirausaha
ditinjau dari Motivasi dan Sikap Kewirausahaan Pada Mahasiswa
Program Magister Manajemen (Studi Kasus Kelas Karyawan
Sekolah Pascasarjana Widyatama). Penyusunan Tesis ini adalah
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Pasca Sarjana (S2) Magister Manajemen Universitas Widyatama.
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program Magister Manajemen dan selaku Dosen Pembimbing I,
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penulis selama menyusun tesis ini.
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yang sudah dengan sabar memberi pengarahan dan membimbing
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bantuan selama perkuliahan , perolehan data penunjang tesis ini
dan kinerjanya selama ini.
5. Kedua Orang Tua Penulis yang selalu mendoakan, memberikan
dukungan, motivasi dan support tiada henti untuk sekedar
mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan tesis ini.
6. Suami tercinta, Andy Dwi Prasetyo yang selalu mendoakan,
mendukung dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan
tesis ini, anakku tercinta Azzahra Laila Ramadhany sebagai
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motivasi penulis dan Mertuaku yang selalu mendukung penulis
selama ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Magister Manajemen
Universitas Widyatama, yang telah membekali penulis dengan
berbagai ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya.
8. Kawan seperjuangan teh’Dian N, teh’Desi terimakasih telah
menemani, mendukung, memotivasi dan bantuannya selama ini.
9. Ketua Kelas angkatan 60 Ibu Iriani atas bantuan dan kerjasamanya
selama ini.
10. Seluruh sahabat MM Universitas Widyatama Angkatan 60 atas
bantuan dan kerjasamanya selama ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang
telah banyak memberikan bantuan doa dan semangatnya kepada
penulis dalam penyusunan tesis ini.
Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat
dan karunia-Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah
membantu penulis selama ini dan semoga tesis ini dapat memberikan
manfaat kepada semua pihak.
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