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KATA PENGANTAR 

 

Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan 

anugerahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas kewirausahaan ini dengan baik dan 

lancar. Terima kasih saya ucapkan pada dosen kewirausahaan, dan bapak Henky Lisan, yang 

dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya dalam pembuatan perencanaan bisnis 

ini. Tugas perencanaan bisnis saya ini diberi judul “Kedai War Mee”. Saya memilih bisnis 

makanan  dikarenakan saya melihat aspek di bidang kuliner memiliki peluang bisnis yang sangat 

menjanjikan. Saya  merasa bisnis ini tidak akan pernah habis karena setiap orang pasti butuh 

makan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam laporan perencanaan bisnis selanjutnya. 

  Dalam laporan perencanaan bisnis ini pasti tidak terlepas dari kesalahan dan kekurang 

tepatan data, maka saya selaku penyusun memohon saran dan kritik yang membangun bagi saya 

kedepannya maupun bagi kesempurnaan perencanaan bisnis ini. 

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin 

mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besar nya kepada:  

 

1. Bapak Henky Lisan Suwarno,S.E.,M,Si. Selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan 

bersedia memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk serta masukan sehingga terwujudnya 

Perencanaan Bisnis ini. 

2. Ibu Adelheid Rinny Maharsi, Dra.,MM. Selaku dosen wali yang telah memberikan 

bimbingan selama belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

3. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

4. Orang tua, koko , nenek dan seluruh keluarga yang telah mendukung atas terselesaikannya 

skripsi ini. 

5. Lesy,Desi,Qiqi,Stenny,Juliana,Yeni,Lusi,Vina,Stevanie,Mario,Felix,Ivan,Stefanus,Ode dan 

anggota Pondok 8 yang telah  mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Tante kost dan satpam yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Teman-teman di Tasikmalaya yang mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Teman-teman gereja di Bandung yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

9. Semua teman yang telah ikut membantu dan berperan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Akhir kata, semoga Tuhan Yesus selalu melimpahkan kasih dan karunia-Nya kepada 

semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga rencana bisnis ini 

dapat berguna dan bernilai sehingga bisnis dapat dilaksanakan. 
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