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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa karena 

dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

dengan judul Perencanaan Bisnis Rice Ball di Bandung. Tujuan penulisan tugas 

akhir ini untuk memenuhi salah satu prasyarat untuk menempuh sidang Sarjana 

Strata 1 ( S1 ) di Fakultas Ekonomi dengan Jurusan Manajemen di Universitas 

Kristen Maranatha. 

 Terselesaikannya tugas akhir ini sendiri tidak terlepas dari bantuan banyak 

pihak, sehingga dengan segala kerendahan hati dan dengan penuh rasa hormat 

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini baik secara langsung 

maupun tidak langsung hingga penulisan ini dapat terselesaikan. Penulis 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Henky Lisan Suwarno, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan masukkan dan waktunya dalam penyusunan tugas akhir 

ini hingga dapat terselesaikan. 

2. Bapak Iwan Hanafi Liwarto, Drs., MM. selaku dosen wali yang telah 

membimbing selama proses perkuliahan di Universitas Kristen Maranatha. 

3. Bapak Dr. Mathius Tandiontong, S.E, M.M., Ak., CA. selaku Dekan di 

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

4. Ibu Ratna Widiastuti, M. T. selaku pembantu Dekan di Fakultas Ekonomi 

Universitas Kristen Maranatha. 
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5. Ibu Nonie Magdalena, M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen di Fakultas 

Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

6. Kepada semua pekerja yang telah bekerja dengan baik dan membantu di 

bagian Tata Usaha selama proses perkuliahan di Universitas Kristen 

Maranatha.  

7. Kepada semua pekerja staf yang telah bekerja dengan baik selama proses 

perkuliahan di Universitas Kristen Maranatha. 

8. Kepada dosen – dosen yang telah memberikan dengan baik tentang 

pelajaran dan masukkan selama kelas perkulihan berlangsung di 

perkuliahan Universitas Kristen Maranatha. 

9. Kepada orang tua yang selalu membantu dan memberikan doa sehingga 

penyusunan tugas akhir ini bisa dapat terselesaikan. 

10. Kepada teman – teman dan saudara – saudara yang telah memberikan 

semangat dan nasihat pada penyusunan tugas akhir ini hingga dapat 

terselesaikan. 

Semoga tugas akhir ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. 

Sekiranya tugas akhir yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri 

maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila ada 

kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran 

yang membangun untuk perbaikan pada tugas akhir ini. 

Bandung, 15 Desember 2017 
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