KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah
SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya yang
memberikan kesehatan dan hikmat kepada penulis sehingga
penyusunan

Tesis

dengan

judul

“Analisis

Kompetensi

Wirausaha Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha (Studi
Kasus Pada Lulusan Mahasiswa Universitas Widyatama)”
dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang
direncanakan. Penyusunan Tesis ini sebagai salah satu syarat
untuk

memenuhi

Manajemen

ujian

Fakultas

sidang
Sekolah

Program

Studi

Pascasarjana

Magister
Universitas

Widyatama.
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan
ucapan dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan bantuan berupa bimbingan, saran, semangat, serta
dorongan dan doa yang sangat berarti kepada penulis baik selama
kuliah maupun selama proses penyusunan Tesis ini sehingga
dapat terselesaikan, terutama kepada :
1. Allah SWT atas rahmat, hidayah, nikmat, karunia, dan
ridho-Nya,

sehingga

penulis

dapat

menyelesaikan

penelitian ini hingga selesai. Alhamdulillah.
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2. Nabi besar kita Muhammad SAW yang selalu menjadi
panutan dan inspirasi bagi setiap umatnya.
3. Orang tua tercinta mama Asmara Juita, S.Sos dan papa
Drs. Darpinuddin, yang selalu mendoakan tiada henti,
memberikan motivasi, kasih sayang, dan dukungan moril
maupun materil selama ini. Setiap do’a yang kalian
lantunkan adalah ketulusan yang tiada pernah ternilai
dengan apapun. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan
penghargaan

yang

setinggi-tingginya

penulis

persembahkan untuk kedua orang tua penulis yang
dengan penuh kecintaan serta kasih sayang telah
memberikan kepercayaan dan perhatian kepada penulis.
Semoga Allah SWT selalu meridhoi setiap langkah kedua
orang tua penulis di dunia dan akhirat. Amin.
4. Ibu DR. Ir. Hj. Dyah Kusumastuti, M.Sc, selaku dosen
pembimbing 1 dan Ibu DR. Mariana Rachmawati, S.E.,
M.M. selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan
waktu tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan
memberikan pengarahan kepada penulis selama proses
penyusunan

Tesis.

Mudah-mudahan

Allah

SWT

membalas budi baik dengan balasan yang berlipat ganda.
Amin.
5. Bapak Dr. H Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku
Rektor Universitas Widyatama
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6. Bapak Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, S.Ip, M.Si selaku
Direktur Pasca Sarjana Widyatama
7. Bapak DR. H. Deden Sutisna M.N, S.E., M.Si selaku
Ketua

Program

Magister

Manajemen

Universitas

Widyatama Bandung.
8. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., M.B.A., selaku
Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama Bandung
9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Program Studi Magister
Manajemen Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas
Widyatama Bandung yang selama ini telah memberikan
ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis
hingga penulisan Tesis ini.
10. Seluruh Staf Sektretariat, dan Perpustakaan Universitas
Widyatama yang telah memberikan pelayanan dan
bantuan kepada penulis selama penulis menjalani
pendidikan di Universitas Widyatama.
11. Selly Atama Vinuwita kakak tersayang yang telah
menyemangati untuk penyusunan skripsi ini.
12. Venny Putri Adrianty yang telah membantu penulis dan
memberikan semangat kepada penulis.
13. Seluruh keluarga besar mahasiswa angkatan 57 magister
manajemen universitas widyatama penulis sampaikan
terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya kepada
penulis.
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14. Teman seperjuangan bimbingan dan Tesis Bu Anna, dan
Pak faisal, pak Dri, Pak Yossy, dan Kang Fadil terima
kasih untuk motivasinya dan bantuan bentuk apapun
selama proses penyusunan Tesis.
15. Seluruh Keluarga besar The Good Neighbour M.Naufal
Azmi, Nada, Iqbal, Rais, Ian, Yusuf, septian, nando, ozza
dll yang memberikan motivasi dan memberikan hiburan
di sela penulisan tesis ini.
16. Seluruh jajaran staf Universitas Widyatama, OB, satpamsatpam, dan yang lainnya terima kasih atas waktu luang
menemani memberikan pengetahuan dan bantuan.
17. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat
penulis sebutkan namanya satu-persatu.
Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis
mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan konstribusi
yang positif bagi semua pihak termasuk penulis. Amin.
Wassalamualaikum, Wr. Wb
Bandung, 19 Oktober 2017
Penulis,

Selvandes Lanodua
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