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KATA PENGANTAR 

Pupuk organik sekarang menjadi komoditas yang dicari-cari terutama 

untuk pertanian dan perkebunan sejak terjadinya kelangkaan pupuk urea. 

Permintaan pupuk organik kini kian meningkat namun tak diimbangi kemampuan 

pasar untuk memenuhinya. Sebagai kebutuhan utama industri  pertanian  

permintaan akan pupuk tak akan ada habisnya. Sekarang pemerintah pun sudah 

mengajak para petani untuk Go Organic. 

Karya tulis berjudul “Studi Kelayakan Pengambangan Bisnis Usaha Sri 

Baruna Di Surabaya” ini disusun untuk memecahkan masalah dsitribusi dan biaya 

pupuk organik dengan mengubah jalur distribusi dari high end customer menjadi 

business to business atau pedangan pupuk organik. Untuk mengetahui apakah 

pengembangan ini layak atau tidak dilaksanakan penulis menganalisis kelayakan 

dari berbagai aspek dengan mengumpulkan data melalui wawancara, kuisioner, 

observasi, dokumentasi dan buku referensi. Karya tulis ini terselesaikan tidak 

terlepas dari dukungan, bantuan dan saran dari berbagai pihak. Penulis 

mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Orang tua penulis yakni Agung Suryakusuma Gerdyman dan Oei Wong Fe 

Fy atas dukungan materi dan moril yang diberikan. 

2. Ibu Christina Yanita Setyawati, S.E., S.Pd., M.M dan Bapak Gamaliel Waney 

selaku pembimbing  EP6 dan IBM Practice yang terus memberi saran dan 

dukungan moril. 
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3. Bapak Christian Herdinata, S.E., M.M., CFP® atas waktu, kesabaran, dan 

dukungannya untuk membimbing, memeriksa dan memberi masukan dalam 

penulisan karya tulis ini sejak semester 7. 

4. Para responden kuisioner yaitu 142 pedagang pupuk organik di seluruh 

Surabaya yang bersedia mengisi kuisioner penulis. 

5. Para responden wawancara yaitu pejabat-pejabat di perusahaan sejenis dan 

notaris yang mau menyediakan waktu dan tenaga. 

6. Yoe Veronika Sugiarto Margaretta Sugiarti  sebagai penyemangat dan 

pengawas  dalam proses pengerjaan karya tulis ini. 

7. Bapak Agustiono, S.E., M.Sc. yang turut berjasa memberikan arahan dan 

masukan kepada penulis 

8. Bapak Wirawan Endro Dwi Radianto,M.Sc., CMA., Ak. (Kaprodi IBA) 

selaku pembimbing saya ketika RM. 

9. Stefanus Rivan Limajaya yang terus memberikan dukungan kepada penulis 

untuk menyelesaikan penelitian ini. 

10. Bapak Tommy Christian Efrata, S.E.,M.Sc. selaku penguji proposal yang 

telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini. 

11. Bapak Titus Permadi dan Ibu Helena Sidharta, S.E., M.M. selaku dosen PA 

penulis yang telah memberikan semangat selama perkuliahan. 

12. Untuk teman-teman Superstar yaitu: Idham dummy, Christian Dora, Yemima 
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sudah memberikan kenangan skenario normal, skenario terbaik dan skenario 

terburuk selama perkuliahan. 
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13. Teman-teman di Universitas Ciputra dan universitas lainnya yang tidak bisa 

untuk disebutkan satu persatu atas bantuan informasi dan saran dalam 

penulisan skripsi ini 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar  masyarakat terutama 

bagi mereka yang tertarik dalam bisnis pengolahan limbah organik menjadi pupuk 

organik. Penulisan berharap agar pembaca tidak segan untuk memberikan saran 

dan kritik bila ada sebab penelitian masih memiliki banyak kekurangan baik 

secara informasi maupun ilmu. 
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