
 

 
v 

KATA PENGANTAR 

 

       Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta atas segala 
rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan Tesis yang berjudul “Pengaruh Attitude Towards the Behaviour, 

Subjective Norm, dan Perceived Behavioural Control terhadap Intensi 
Kewirausahaan Siswa Kelas XII di SMK -TI PGRI 11 Serpong”. 

       Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 
memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen 
di Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Penulis menyadari 
bahwa Tesis ini dapat di selesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai 
pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak 
yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam 
penyusunan karya ilmiah ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis 
menyampaikan terimakasih kepada : Bapak Dr. Singmin Johannes Lo, BS.ChE., 
MSOD sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan 
penulis selama penyusunan Tesis ini dari awal hingga Tesis ini dapat di 
selesaikan. Penulis juga berterimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Budiarto Subroto, 
DEA selaku Penguji pada Seminar Proposal, Bapak Dr. Charles Bohlen Purba SE, 
MM dan Bapak Dr. Tjiptogoro Dinarjo Soehari, MM, selaku Dosen Penguji pada 
Sidang Akhir Ujian Tesis, Bapak Prof. Dr. Didik J. Rachbini selaku Direktur 
Program Pascasarjana, beserta segenap jajarannya yang telah berupaya 
meningkatkan situasi kondusif belajar mengajar pada Program Studi Magister 
Manajemen Program Pascasarjana,Universitas Mercu Buana Jakarta. 

       Tak lupa penulis berterimakasih kepada Ketua Program studi Ibu Dr. Aty 
Herawati, M.Si. Demikian juga penulis menyampaikan terimakasih kepada 
seluruh dosen dan staf administrasi Program Studi Magister Manajemen, termasuk 
rekan-rekan mahasiswa yang telah menaruh simpati dan bantuan sehingga penulis 
dapat menyelesaikan Tesis ini. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih 
kepada kedua orang tua,keluarga, dan teman- teman yang dengan penuh kasih 
sayang dan kesabarannya mendorong penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah 
ini. Kiranya hasil penulisan ini dapat memberi sumbangsih dalam kemajuan 
kewirausahaan di Indonesia. 
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