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1. KATA PENGANTAR 

JJ Furniture merupakan sebuah bisnis nyata dari penulis tentang jasa interior 

design dan pembuatan furniture seperti lemari pakaian, rak TV, kitchen set dan 

lain-lain. JJ Furniture menerima pembuatan furniture secara custom sesuai 

keinginan konsumen. Perencanaan bisnis ini mencakup segala aspek mulai dari 

produksi, pemasaran, keuangan, operasi hingga sumber daya manusia dari JJ 

Furniture.  

 Penulis menyadari bahwa perencanaan bisnis 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.  

 Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis 

ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

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

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.  

2. Ibu Nonie Magdalena, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Universitas Kristen Maranatha dan dosen wali yang telah membimbing 

penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Kristen Maranatha.  

3. Bapak Boedi Hartadi Kuslina, S.E., M.B.A. selaku dosen pembimbing 

yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan perencanaan 

bisnis ini. 

4. Keluarga penulis yang selalu membantu dan mendukung penulis hingga 

sampai saat ini. Untuk istri, papa, mama, dan kedua adik penulis, terima 
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kasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah kalian berikan 

kepada penulis.   

5. Semua sahabat dan teman yang telah banyak membantu dan menemani 

penulis selama perkuliahan dari awal hingga penulis lulus.  

Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkatNya 

kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. 

Semoga perencanaan bisnis ini dapat berguna dan memberi nilai tambah serta 

wacana baru bagi semua pihak yang membacanya. Tuhan memberkati.  

Bandung, Desember 2017 

 

Joshua Michael 
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