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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan hikmat dan kemampuan kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh Faktor Keterampilan Bisnis dan 

Motivasi Terhadap Kinerja Kewirausahaan Wanita di Kota Bandung (Studi Kasus 

Wanita Pewirausaha Retail Pakaian di Kota Bandung).” Judul ini diangkat penulis 

karena ketertarikan penulis terhadap perkembangan wanita pewirausaha yang 

semakin meningkat. Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat dalam mencapai 

gelar Magister Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.  

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 penulis di masa mendatang. 

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin 

mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Dr. Yusuf Osman Raihin, M.M. selaku Ketua Program Magister Manajemen 

Universitas Kristen Maranatha Bandung.  

2. Dr. A. Gima Sugiama, S.E., M.P. selaku dosen pembimbing yang telah 
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penuh kesabaran selama penyusunan tesis ini. 
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penguji yang telah memberikan kritik dan masukan bagi penyusunan tesis ini. 

3. Seluruh staff pengajar dan administrasi, dan tata usaha, dan seluruh karyawan di 

lingkungan Fakultas Ekonomi Program Magister Manajemen yang telah  

 



membantu dan mendukung penulis selama melaksanakan perkuliahan maupun 

dalam penyusunan tesis di Universitas Kristen Maranatha.  

4. Kedua orang tua, ema, engkong, dan adik yang telah memberikan dorongan, 

semangat, dan doa yang tiada henti sehingga penulis dapat melaksanakan tesis 

dengan baik dan menyelesaikannya. 

5. Amazia dan Senny selaku teman seperjuangan MM atas segala bantuan dalam 

diskusi, semangat, dan kebersamaan selama kuliah dan juga dalam 

menyelesaikan tesis ini bersama-sama. 

6. Ilony, Elyzabeth, Monica, Julius, Dery, terima kasih banyak atas segala bantuan, 

pencerahan, dan semangat, dan dukungan dari kalian selama penyusunan tesis 

ini hingga selesai. 

7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah ikut berperan 

penting membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan tesis ini. 

Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkatNya kepada 

semua pihak atas semua bantuan yang telah diberikan. Semoga tesis ini dapat 

berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Tuhan memberkati 
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