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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul 

Perencanaan Bisnis“Saru Goma”Premium Crispy Banana Stick dengan baik. 

Adapun perencanan bisnis ini memiliki tujuan untuk di implementasikan atau 

diwujudkannya secara nyata dan juga untuk memenuhi syarat dalam 

menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi 

Program Studi Manajemen Universitas Kristen Maranatha. Tugas akhir ini 

berfokus pada industri kuliner yang terus berkembang dalam beberapa tahun 

terakhir.  

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan 

masih terdapat kekurangan. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-

besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir 

ini: 

1. Ibu Maya Malinda, S. E., M. T., CFP®., Ph. D. selaku dosen pembimbing 

yang telah bersedia membimbing tugas akhir ini, sehingga tugas akhir ini 

dapat disusun dan diwujudkan dengan sebaik-baiknya. 

2. Bapak Allen Kristiawan, S. E., M. M. selaku Dosen Wali yang selalu 

mendengarkan dan memberi nasihat. 

3. Ibu Yolla Margaretha, S. E., M. M. selaku dosen Fakultas Ekonomi yang 

banyak memberikan bimbingan dan nasihat. 

4. Seluruh dosen program studi Manajemen Universitas Kristen Maranatha yang 

telah memberikan ilmu kepada penulis. 

5. Orang tua penulis yang selalu mendukung dan membantu sejak menempuh 

pendidikan S1 di Universitas Kristen Maranatha. 

6. Yohana Caresa Hantojo, S. Ked., Yosua Rendi Kristianto, S. Sn., dan 

Giovanni Pratama, S. E. selaku teman angkatan atas yang banyak membantu 

penulis. 

7. Kevin Wijaya, Gideon Jovian Algie, Kevin Immanuel, Dennis Joshua, dan 

Samuel Richard selaku teman dekat penulis yang banyak membantu dan 

selalu memberi dukungan. 

8. Teman-teman Super Heroes selaku keluarga penulis di Universitas Kristen 

Maranatha. 

9. Seluruh staff tata usaha Fakultas Ekonomi yang selalu senantiasa membantu 

penulis selama menempuh perkuliahan. 

10. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu 

per satu dalam bagian ini. 

Akhir kata semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkat-Nya 

kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. 

Semoga tugas akhir ini dapat berguna dan memberi nilai tambah serta wacana 

baru bagi semua pihak yang membacanya Tuhan memberkati. 
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