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KATA PENGANTAR 

 

 Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah – Nya, serta memberikan kemampuan dan 

kekuatan jasmani dan rohani sehingga penulisan skripsi ini dapat terselsaikan. 

 Skripsi ini disususn untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelsaikan 

pendidikan Strata Satu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul, 

Jakarta. Adapun judul skripsi ini adalah “Faktor-faktor Penentu Siklus Bisnis Pada 

Industri Otomotif dan Komponen Tahun 2000-2009”. 

 Selama menyelsaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan 

dari berbagai pihak, baik dalam pengumpulan data, penyajian isi dan teknik 

penulisannya. Olek karena itu melalui sambutan ini izinkanlah penulis 

menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada : 

1. Bapak Dr.Ir. Arief Kusuma AP, MBA selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

2. Bapak Dr. MF. Arrozi, M.Si, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Esa 

Unggul. 

3. Ibu Dra.Hj. I’in Endang Mardiani, ME selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul. 
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4. Ibu Eka Bertuah, SE, MM selaku dosen pembimbing materi dan teknis yang telah 

berkenan meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya, guna member petunjuk, 

bimbingan dan pengarahan yang sangat berharga mengenai teknis penyusunan 

skripsi ini, sehingga dapat terselsaikan. 

5. Para Dosen tercinta yang penulis banggakan. 

6. Seluruh keluarga tercinta, mama, papa dan adikku tersayang yang telah 

mendo’akan dan memotivasi selama ini, dan telah berkorban materi dalam 

mengasuh serta mendidik penulis sampai penulis dapat seperti sekarang ini. 

7. Sahabat – sahabatku yang tergabung dalam BARET, Ahmad Rizal, Yudhi 

Kristianto, Bogi Adhi Nugroho, Indra Gunawan dan Dessy Setia Anggraeni yang 

telah memberikan support dan masukan tiada hentinya, sahabat-sahabatku semua 

di Universitas Esa Unggul yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah 

membantu, memberikan dukungan bagi penulis di Universitas Esa Unggul. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya dan penulis 

sendiri untuk masa yang akan datang.   
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