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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Berwirausaha 

Terhadap Keberhasilan Usaha Pada UKM di Kecamatan Jagakarsa,yang 

menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata Satu (S-1) Program Studi 

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul. 

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, 

baik dalam pengumpulan data, penyajian isi, maupun teknik penulisan, oleh 

karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan Skripsi ini, terutama kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma A.P, MBA selaku Rektor Universitas Esa 

Unggul. 

2. Bapak Dr. MF. Arrozi Adhikara, SE, M.Si, Akt, CA selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi  dan Bisnis Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak Drs. Sugiyanto, MM selaku Kepala Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Drs. Mudjiarto, M.SI selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya guna memberikan petunjuk, 

bimbingan dan pengarahan yang sangat berharga, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa 

Unggul yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman 

yang sangat bermanfaat bagi penulis. 

6. Kedua orang tua tercinta  Bapak H. Marzuki  dan Mama HJ. Asmawati 

yang telah memberikan semangat, motivasi mendengarkan keluh kesah 

penulis dan selalu mendo’akan penulis tiada henti serta dukungan berupa 

moril maupun materil hingga penulis mampu menempuh pendidikan 

sampai perguruan tinggi. 

7. Sahabat-sahabat yaitu Apri Yanah Vimesa, Mutiara Siswiyani, Nurfitri, 

Nur Afifah, Ardelia Kusmiaty, Wildatus Sholichah, Bella Pradesiya, 

Maulina Rikha, Siantiani, Alvi Nafisatul,dan semua teman-teman satu 

angkatan yang selalu menghibur, memberikan bantuan, saran dan inspirasi 

serta menjadi penyemangat dalam membuat skripsi ini. 

8. Teman-teman satu bimbingan saya yang telah membantu dan memberikan 

semangat selama proses bimbingan. 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah ikhlas 

memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

penulisan proposal skripsi ini. 
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