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KATA PENGANTAR 

 

Tugas akhir yang berjudul perencanaan bisnis Bantal Aromatherapy 

Shekinah, memiliki tujuan untuk di implementasikan atau diwujudkan secara nyata. 

Tugas akhir ini berfokus pada kebutuhan tidur manusia yang berkualitas yang 

jarang didapatkan dewasa ini. 

 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan 

masih terdapat kekurangan. Tugas akhir ini hanya berfokus pada pengembangan 

produk bagi CV. Yosita Makmur Sentosa yang akan diproduksi dalam waktu dekat 

berdasarkan data harga sekarang. Data harga dapat berubah di kemudian hari, akan 

tetapi tugas ini dapat menjadi landasan teori dan perhitungan bagi CV. Yosita 

Makmur Sentosa. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 

pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini: 

1. Tuhan Yesus Kristus, selaku Tuhan dan Juruselamat yang telah membimbing 

dan memberikan hikmat, sehingga tugas akhir ini dapat terwujud dan selesai 

tepat waktu dengan sebaik-baiknya. 

2. Ibu Maya Malinda, Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

membimbing tugas akhir ini, sehingga tugas akhir ini dapat di susun dan 

diwujudkan dengan sebaik-baiknya. 

3. Orang tua penulis yang selalu mendukung, membantu dan membiayai penulis 

hingga pendidikan Strata-1 di Universitas Kristen Maranatha. 

4. Seluruh jajaran structural dan dosen Manajemen Universitas Kristen 

Maranatha yang telah memberikan ilmu kepada penulis. 

5. Seluruh staff tata usaha jurusan Manajemen dan Fakultas Ekonomi yang selalu 

senantiasa membantu penulis selama menempuh perkuliahan. 

6. Seluruh staff perpustakaan Universitas Kristen Maranatha, yang telah 

membantu penulis dalam peminjaman buku-buku yang diperlukan untuk 

penyusunan tugas akhir ini. 

7. Yoanita Ekawati dan Alvin Wibisana selaku kakak dari penulis yang selalu 

memberi dorongan dan ide hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. 

8. Bapak Daniel Sunjoyo beserta keluarga yang telah memberikan bantuan 

kepada penulis dalam packaging. 

9. Fenny Veronika dan Sherlen Tertia, selaku sahabat penulis yang selalu 

memberi dukungan dan semangat. 

10. Dwi Verra, Maria Magdalena dan Hengky selaku teman-teman bimbingan. 

11. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat diseburkan satu 

persatu dalam bagian ini. 

Akhir kata semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkatNya kepada 

semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga tugas 

akhir ini dapat berguna, menambah wawasan dan dapat terwujudkan dalam waktu 

dekat bagi penulis maupun pembaca. Tuhan Yesus memberkati. 
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