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ABSTRAKSI

Perkembangan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  memegang  peranan

penting  dalam  meningkatkan  laju  perekonomian  suatu  negara.  Perkembangan

UMKM mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mengatasi pengangguran

secara signifikan.  Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian khusus

baik  dari  pemerintah  maupun  masyarakat  agar  mampu  berkembang  lebih

kompetitif dalam persaingan bisnis.

Semakin tingginya minat konsumen, bisnis kuliner di kota Semarang mengalami

peningkatan.  Peningkatan  bisnis  dalam  bidang  kuliner  dibuktikan  dengan

banyaknya  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  yang  mudah  dijumpai.

Dukungan  dari  pemerintah  serta  kesadaran  wirausaha  untuk  lebih  maju  dan

berkembang  perlu  ditanggapi  dengan  serius,  karena  keberhasilan  usaha  juga

terletak dari niat dan tekad yang dimiliki oleh wirausahawan.

Tujuan  penelitian  ini,  membantu  wirausahawan  untuk  menemukan  strategi

alternatif  yang  tepat  dalam  mengembangkan  dan  memajukan  usaha  untuk

menghadapi persaingan bisniskhususnya di kota Semarang.
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Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan akan

melihat mujizat dan penyertaan Tuhan yang sempurna

di dalam kehidupannya 

Ibrani 13 : 5b

Karena Allah telah berfirman : “ Aku sekali-kali tidak

akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan

meninggalkan engkau “ 

Mazmur 37 : 5

“ Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah

kepada-Nya dan Ia akan bertindak “

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

Tuhan Yesus Kristus 

Kedua orang tuaku

Teman-temanku

DAFTAR ISI
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