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KATA PENGANTAR 

 

 

Pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan secara merata dari Sabang 

sampai Merauke saat ini, telah dikejar untuk terus dilaksanakan dan diselesaikan 

sesuai dengan target perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh 

pemerintah di bawah komando Presiden Joko Widodo. Pembangunan infrastuktur 

akan berdampak besar kepada pembangunan struktur bangunan maupun gedung 

sebagai sarana pelengkap dari pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, penulis 

membuat Perencanaan Bisnis Semen Instan Asia Mortarindo sebagai peluang 

untuk menjadi bagian dalam proyek besar pembangunan saat ini.  

 Penulis meyakini bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan yang harus ditambahkan ataupun 

diperbaiki. 

 Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini ucapan terima 

kasih ditujukan kepada: 

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat, anugerah, dan 

kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Uviversitas 

Kristen Maranatha. You are God, who always teach me, help me, and bring 

joy to my life. 

2. Orang tua penulis, untuk mama, terima kasih buat kesabaran yang tidak 

pernah habis dan dukungannya. Untuk papa, yang pernah memiliki impian 

agar penulis menjadi seorang sarjana dan saat ini sudah tercapai impian itu, 

terimakasih buat doanya di surga, love you both. 

3. Kakak dan khususnya adik penulis Dewi Aprillia yang telah banyak 

membantu proses penyusunan tugas akhir ini. 

4. Dosen pembimbing, Ibu Maya Malinda, Ph.D. yang selalu sabar selama 2 

smester dalam membimbing, mengoreksi, dan memberi penjelasan sampai 

tugas akhir ini dapat selesai dengan baik. 

5. Ibu Nonie Magdalena, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen 

dan Dosen Wali dari penulis. 

6. Seluruh dosen Manajemen Universitas Kristen Maranatha yang telah 

membagi ilmunya selama penulis berkuliah di Universitas Kristen Maranatha. 

7. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan khususnya Jusrusan 

Manajemen yang telah membantu selama masa perkuliahan., 

8. Buat Gembala Gereja Bandung City Blessing, Pst.Yusuf Rachman, yang telah 

memberikan dorongan dan arahan supaya penulis memilih Jurusan 

Manajemen, thanks Pst... Gbu. 

9. Someone special, Marini Kurniati, terima kasih dukungan dan bantuannya 

selama ini. 

10. Seluruh teman-teman baik angkatan 2013 maupun yang berbeda angkatan, 

gonna miss you all. 

11. Semua pihak yang telah membatu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan 

namanya satu persatu. 
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Akhir kata, penulis berharap Tuhan selalu melimpahkan kasih dan 

berkatNya kepada semua pihak atas segala kebaikan dan bantuan yang telah 

diberikan. Penulis berharap tugas akhir ini dapat berguna dan memberi nilai 

tambah serta wacana baru bagi semua pihak yang membacanya. Tuhan 

memberkati kita semua. 
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