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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur bagi Tuhan Yesus karena atas berkat anugerah dan 

kemurahanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi 

Kelayakan Pegembangan Bisnis Rossel Wood di Surabaya”. Skripsi ini ditujukan 

untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi Strata Satu pada Fakultas Ekonomi Universitas Ciputra Surabaya.  

Penyusunan skripsi ini bukan semata-mata hasil kerja penulis sendiri, melainkan 

berkat bimbingan dan dorongan pihak-pihak yang telah membantu baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin 

menguncapkan banyak terimakasih kepada : 

1. Kedua orang tua terkasih, papi Frans dan mami Kiki yang selama ini telah 

banyak memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Terimakasih atas setiap doa, perhatian, waktu, serta dukungan 

moril dan materil yang diberikan sampai saat sekarang ini sehingga penulis 

dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi tanpa kekurangan 

sesuatu apapun. Terimakasih juga untuk Calvin Limanto sebagai adik yang 

senantiasa memberikan dorongan dan doa. Skripsi ini untuk kalian. 

2. Kepada yang terkasih Robert Onggomulyo. Terimakasih atas setiap motivasi 

dan semangat, setiap waktu yang diluangkan, dan setiap bantuan yang 

diberikan kepada penulis sejak bangku SMA. Terimakasih telah menjadi 
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pendengar yang baik, terimakasih untuk selalu ada bagi penulis, dan 

terimakasih untuk selalu menjadi orang yang bisa diandalkan. 

3. Untuk segenap keluarga, kolega, dan sahabat-sahabat yang telah mendukung 

dan mendoakan. Kepada teman-teman yang ikut membantu memberikan 

semangat dan hiburan dalam mengerjakan skripsi ini, terimakasih atas 

persahabatan yang menyenangkan selama 7 tahun and still counting! 

4. Kepada yang terhormat Bapak Yusak Anshori selaku pembimbing utama, 

kepada Ibu Christina Yanita dan Ibu Wina Christina sebagai pembimbing 

skripsi yang telah bersabar menunggu dan membantu menyelesaikan skripsi 

ini. Terimakasih untuk waktu yang diluangkan, terimakasih atas setiap kritik 

dan saran, masukan, serta motivasi yang diberikan untuk kemajuan penulis 

kedepan. Terimakasih kepada ibu Linda sebagai admin support yang 

senantiasa mengingatkan dan mendorong penulis dalam menyelesaikan sripsi 

ini. Terimakasih banyak atas bantuan dan informasi yang diperlukan penulis,  

Juga terimakasih untuk semua dosen dan staff di Universitas Ciputra Surabaya 

atas ilmu dan bantuannya selama penulis berkuliah di universitas ini. 

5. Kepada seluruh pihak-pihak yang banyak membantu yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan banyak terimakasih. Tuhan 

memberkati! 

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan 

Tugas Akhir ini. Kritik dan saran dari pembaca akan sangat membantu bagi penulis, 
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dan semoga karya kecil Tugas Akhir yang penulis susun ini dapat bermanfaat bagi 

siapa saja yang membacanya. 

 

Surabaya, Juli 2014 

 

Penulis 

 




