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KATA PENGANTAR 

 

Bismilillaahirrahmaanirrahiim, Puji syukur atas nikmat dari Allah SWT yang 

telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kami semua. Dengan 

diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk bisa menyelesaikan skripsi 

dan tugas akhir ini dengan lancar serta diberi kemudahan oleh-Nya. Tidak  lupa 

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

Beliaulah Sang Teladan Umat, Panutan yang haq untuk senantiasa diteladani. 

Alhamdulillah, setelah melaluli beberapa revisi di tiap babnya. Skripsi ini telah 

selesai dengan lancar sesuai target yang diinginkan. Ya, atas limpahan rahmat, 

berkat, taufiq dan hidayah-Nya pula penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.  

Penelitian dengan judul “Business Plan untuk Wirausaha Online Shop Fashion 

Hijab dan Baju Muslim Uswa Modesty Fashion Berdasarkan Analisis SWOT 

(Ditinjau dari Aspek, Operational, Marketing, dan Financial)” merupakan 

penelitian yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam 

jenjang perkuliahan Strata I guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 

Program Studi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 

Malangkucecwara Malang.  

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan 

yang ada di dalam laporan ini. Baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari 

materi penelitian yang disajikan.  

Selama kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia Allah SWT, 

penulis tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Namun berkat do’a , motivasi, 

dan bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis.  
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Tentunya penulis mendapat banyak bantuan, higga akhirnya hambatan tersebut 

dapat diatasi dengan baik. Untuk itu kasih yang tulus serta penghargaan yang 

setinggi-tingginya penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada : 

 

1. Ibu penulis tersayang yang selalu memberikan do’a di setiap sujud dan 

munajahnya, dengan dukungan serta kasih sayangnya yang tiada henti. 

Kakak-kakak terhebat serta keluarga besar penulis terima kasih atas 

curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat, motivasi, dan pengorbanan 

materilnya selama penulis menempuh studi di STIE Malangkucecwara 

Malang. 

2. Bapak Drs. Bunyamin, MM., PhD. selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Malangkucecwara Malang. 

3. Dr. Setiyawan, MS. selaku pembimbing yang selalu memberikan waktu, 

ilmu, membimbing , memotivasi dan  mengarahkan penulis dalam 

menyusun Skripsi ini untuk selesai tepat waktu. 

4. Dra.Tutik Arniati, Ak., MM, CA. selaku dosen wali saya yang banyak 

mendukung, memberikan pengarahan, dan nasihat selama masa 

perkuliahan penulis. 

5. Dra. Lindananty, MM. Selaku ketua program studi Manajemen yang selalu 

memberikan arahan, motivasi, ilmu, nasihat selama proses perkuliahan. 

6. Bapak dan Ibu Dosen STIE Malangkucecwara Malang yang banyak 

berjasa dalam membibing, dan memberikan bekal ilmu serta pengetahuan 

dan motivasi selama perkuliahan dan menimba ilmu di STIE 

Malangkucecwara Malang ini. 

7. Seluruh Staff dan karyawan STIE Malangkucecwara Malang kiranya telah 

banyak memberikan pengetahuan pada penulis dan membantu kelancaran 

proses penulisan skripsi ini samapi ujian skripsi ini berakhir.  

8. Nizar, Exsa, Tyas, Ika, Dita, Vino, Cicil, Yulia, Cindy, Dian, Ria, Ade 

ajeng, Hadiana, Opi, Mutia, Paul, Sofi, Asrofin, Sholeh, Tuta yang 
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menjadi Sahabat sekaligus keluarga bagi penulis yang selalu berperan 

besar dalam memberikan dukungan dan penyemangat hingga saat ini. 

9. Bagus Krisna Rangga yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan 

skripsi dan yang selalu memberikan semangat serta sudah mendukung 

penulis dalam hal apapun. 

10. Teman-teman seperjuangan angaktan 2013 serta teman-teman semua atas 

dukungan dan kebersamaanya. 

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah 

membantu dalam penyelesaian penulisan naskah skripsi ini. 

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga 

penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai 

pihak guna memperbaiki laporan ini agar menjadi lebih baik kedepannya. 

 

Demikianlah ucapan terima kasih saya selaku penulis. Rasa hormat dan 

terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya semoga Allah 

SWT. membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. 

Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua orang terutama 

untuk penulis baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin 

Malang, 8 September 2017 

Penulis,  

 

 

Uswatul Khotimah 

 

 




