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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih 

karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh 

Entrepreneurial Education terhadap Entrepreneurial Intention yang dimediasi 

Planned Behavior.” dengan baik. Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi salah satu 

persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister Manajemen di Universitas 

Kristen Maranatha. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

Entrepreneurial Education terhadap Entrepreneurial Intention yang dimediasi 

Planned Behavior. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk 

berwirausaha terutama ketika individu berada dibangku pendidikan, peran perguruan 

tinggi dalam program pendidikan kewirausahaan menjadi penting untuk membentuk 

sifat dan perilaku berwirausaha pada mahasiswa melalui program-program 

pendidikannya. Penelitian dalam tesis ini disusun agar pembaca dapat memperluas 

wawasan mengenai pendidikan kewirausahaan dan theory planned behavior yang 

dapat mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa terutama mahasiswa Universitas 

Kristen Maranatha. 

Selesainya laporan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari 

berbagai pihak. Dukungan secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis 

dalam menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan 
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ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya dan 

menjadi inspirasi bagi penulis hingga terselesaikannya penelitian ini. 

2. Dr. A. Gima Sugiama, S.E., M.T. selaku dosen dan pembimbing tesis. 

3. Dr. Iyus Wiadi, M.P.A. dan Dr. Hj. Anny Nurbasari, S.E., M.P. selaku dosen 

penguji yang telah memberikan saran dan masukkan yang membangun kepada 

penulis selama proses penyelesaian tesis ini. 

4. Dr. Yusuf Osman Raihin, M.M. selaku ketua program Magister Manajemen. 

5. Agus Ariwibowo, S.E., M.M. selaku wakil ketua program Magister 

Manajemen. 

6. Dra. Asni Harianti, M.Si. yang telah memberikan ilmu dan sangat banyak 

membantu dalam penulisan tesis ini. 

7. Seluruh Dosen Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan ilmu 

pada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan. 

8. Albert Reinaldo, S.H yang telah memberikan dorongan motivasi dan inspirasi 

bagi penulis serta selalu membantu hingga selesainya tesis ini. 

9. Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya tesis ini. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih 

terdapat kekurangan. Segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima 

dengan hati yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk menambah wawasan 

penulis di masa yang akan datang. 
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Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkatNya kepada 

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

dapat berguna serta menambah ilmu dan wawasan yang membaca. Tuhan 

memberkati. 

 

           Bandung, Januari 2017 

 

Siereen Kestury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


