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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan Syukur penulis naikan kepada hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena 
berkatya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Analisis 
Perencanaan Bisnis Liku”. Penulis harap tugas akhir ini dapat memberikan 
pengetahuan yang baru lalu dapat memberikan ide bagi para pembaca yang ingin 
membuat bisnisnya sendiri dan memberikan inovasi bagi para pembaca yang ingin 
mengembangkan bisnis mereka dalam bidang fashion. Selain itu penulis juga 
berharap dengan adanya tugas akhir ini bisnis yang penulis akan jalankan yaitu Liku 
dapat berkembang dan menjadi aksesoris yang disukai para pelanggannya. Sebagai 
penulis tugas akhir ini saya menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari sempurna 
dan masih banyak kekurangan dari data yang tertera maupun cara penyajian 
penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun 
untuk penulis dan dapat menjadi pelajaran kedepannya. 

 Dalam kesempatan ini saya sebagai penulis ingin mengucapkan terimakasih 
sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung 
penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini baik berupa dukungan moral, materi, 
maupun spiritual. Ucapan terimakasih diberikan penulis kepada: 

1.  Ibu Nur, S.E.,M.T selaku Dosen Pembimbing yang  sangat membantu 
penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini dan mau meluangkan waktu dan 
pikirannya untuk memberikan saran, ilmu, dukungan, arahan, dan doa yang 
begitu berarti bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan semua 
tugas akhir ini dengan baik dan benar. 

2. Prof.Dr.Drs., M.Si Wilson Bangun sebagai Dosen Wali dari penulis atas 
waktu dan ilmu yang diberikan selama penulis berkuliah di Universitas 
Kristen Marnatha. 

3. Bapak Rully Arlan Tjahyadi, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi S-1 
Manajemen. yang telah membantu memberi arahan kepada penulis selama 
penulis berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha, yang 
telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya selama penulis berkuliah 
di Universitas Kristen Maranatha. 

5. Seluruh Staf Tata Usaha S-1 Fakultas Ekonomi yang membantu penulis 
dalan urusan administrasi perkuliahan. 

6. Kedua orang tua penulis, Mulus Derajat dan Halimill Wonodjojo atas segala 
kasih saying, pengharapan, doa, dukungan, nasihat, dan bmbingan yang 
diberkan kepada penulis selama mengerjakan tugas akhir ini sehingga bias 
selesai dengan tepat waktu. 

7. Kakak penulis, Zsazsa Caesar atas dukungan dan doa serta bimbingan yang 
diberikan kepada penulis. 

8. Zsazsa Caesar dan Neysha Arethusa telah menjadi rekan bisnis yang saling 
mendukung dan mau berkembang bersama. 

9. Sahabat-sahabat penulis, Sarah Arnia, Fransisca Audia, Gabriela Amadea, 
Imanuelita Sarah, Yonadyaprilla, Sonya Theresa, Dinta Arwilia yang selalu 
mendukung, menghibur selama penulis menyusun tugas akhir. 
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10. Teman-teman kuliah Melinda Savitri, Kelby Falicia, Fuji Tri Astuti, Annisa 
Aurelia, Ratu Ayu, Utari Fitriani, Wachila, Fina, Mega,Shilvy dan semua 
teman kuliah penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu 
mendukung dan berjuang bersama dalam pembuatan tugas akhir. 

11.  Seluruh Mahasiswa Mahasiswi bimbingan Ibu Nur yang berjuang bersama 
menyelesaikan tugas akhir ini. 

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih karunia 
dan berkatNya pada semua yang telah membantu penulis dalam membuat tugas 
akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat berguna bagi pembacanya dan 
memberikan wawasan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. 

 

Bandung, Januari 2019. 

 

 

 

 

 

Bramy Jonathan 

 

	


