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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas akhir 

perencanaan bisnis ini. Penulisan tugas akhir perencanaan bisnis ini dilakukan 

dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister 

Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. 

 Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai 

pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tugas akhir perencanaan 

bisnis ini sangatlah sulit bagi kami untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, 

kami mengucapkan terimakasih kepada: 

 Dr. Suryanti T. Arief, SH., MBA., M.Kn Selaku Ketua Yayasan 

Pendidikan Kemala Bangsa Universitas Esa Unggul. 

 Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA selaku Rektor Universitas Esa 

Unggul. 

 Ir. Nixon Erzed, MT Selaku Direktur Kampus Harapan Indah Bekasi 

Universitas Esa Unggul. 

 Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE., Ak., M.Si selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. 

 Dr. Tantri Yanuar Rahmat Syah, SE., MSM selaku Ketua Program Studi 

Magister Manajemen sekaligus Dosen Pembimbing yang telah 

menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan kami dalam 

penyusunan tugas akhir perencanaan bisnis ini. 

 Dr. Rhian Indradewa, ST., MSM selaku Dosen Pembimbing yang telah 

menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan kami dalam 

penyusunan tugas akhir perencanaan bisnis ini. 

 Dr. Semerdanta Pusaka, SE., MM selaku Dosen Pembimbing yang telah 

menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan kami dalam 

penyusunan tugas akhir perencanaan bisnis ini. 

 Orang tua dan keluarga kami tercinta yang telah memberikan bantuan 

dukungan serta doa untuk menyelesaikan tugas akhir perencanaan bisnis 

ini. 
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 Seluruh rekan-rekan Magister Manajemen Universitas Esa Unggul 

Kampus Harapan Indah Bekasi angkatan 2017 yang telah banyak 

membantu dan memberikan semangat selama ini kepada kami untuk 

menyelesaikan tugas akhir perencanaan bisnis ini. 

Akhir kata, besar harapan dan doa kami untuk memohon kepada Allah 

SWT Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan semua pihak yang telah 

membantu dan mendukung penulisan tugas akhir perencanaan bisnis ini. 
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