KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,
karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan
penyusunan tesis ini dengan judul “Analisis Efektivitas Iklan
Online Dengan Menggunakan Metode EPIC Model terhadap Niat
Beli Online Melalui Situs Tokopedia (Survei di Kota Bandung)”
Maksud dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah
satu syarat untuk menempuh ujian Master Manajemen Program
Studi Magister Manajemen S-2 Universitas Widyatama Bandung.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat
banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan
kemampuan penulis, namun penulis telah berusaha untuk
menyelesaikan tesis ini dengan baik. Oleh karena itu, penulisan
mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan tesis ini.
Besar harapan penulis agar tesis ini dapat bermanfaat bagi
penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.
Wassalamualaikum Waromatullahi Wabarokatu
Bandung, April 2018

Rizal Parghani
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UCAPAN TERIMA KASIH
Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan
cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan,
membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta.
Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya
skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan
salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasullah Muhammad
SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang
sangat kukasihi dan kusayangi :
1. Orang tuaku, Mamah Neni Sutini, Bapak Achmad Djanawin,
Ibu Jenny Nofiany Farida, Ayah Dwi Markoniandi Sutisna.
sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada
terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada mamah,
bapak, ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang,
segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang
tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas
yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini
menjadi langkah awal untuk membuat mamah, bapak, ibu dan
ayah bahagia, karena aku sadar selama ini belum bisa berbuat
yang lebih. Untuk orang tua yang selalu membuatku
termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu
mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik,
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terima kasih mamah, terima kasih bapak, terima kasih ibu,
terima kasih ayah.
2. Istri tercinta, Fitri Ismiandini. Sebagai tanda cinta kasihku,
aku persembahkan karya kecil ini. Terima kasih atas kasih
sayang, perhatian, dan kesabaran yang telah memberikanku
semangat dan inspirasi dalam meneyelesaikan tesis ini.
3. Anak tercantik, Ashadiya Firza Parghani. Alhamdulillah nak,
papi bisa menyelesaikan tesis ini. Nak, belajarlah dengan
baik, masa depan tak menunggumu yang tak mau belajar.
Carilah jati dirimu nak, tidak harus seperti apa yang temanmu
mau, kamu punya ciri khasmu sendiri, karena setiap orang
pnuya kisah masing-masing. Banyak kebahagiaan yg ada
disekitar kita, tapi kita mengabaikannya karena terlalu
mengajar yg belum ada. Syukuri apa yg kamu miliki nak. Hal
yang dapat membuat hati orang tua bahagia bukanlah Harta
nak, tapi melainkan ahlak seorang anak yang mulia. Sekali
lagi nak, nasihat untuk kebaikanmu, walau kamu tahu nasihat
tak semuanya dibutuhkan saat ini. Tapi simpanlah, kelak akan
berguna.
4. Untuk kakak, adik dan iparku, Ninit Indriani, Pipit Andayani,
Aviryandi Wibawamukti, Dena Purnamasari. Tiada yang
paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun
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sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak
akan bisa tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuan
kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku
persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya,
tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua.
5. Bapak Zulganef, Dr., Drs., M.M. dan Ibu Irma Nilasari, Dr.,
S.E., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia
meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan
saran kepada penulis hinga terselesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor
Universitas Widyatama Bandung.
7. Segenap staf dosen Universitas Widyatama Bandung yang
telah membimbing penulis serta staf karyawan, akademik,
pupd dan staf perpustakaan yang membantu hingga
terselesaikan tesis ini.
8. Untuk sahabatku angkatan MM 59 yang selalu menemani,
menyemangati dan memberikan bantuan kepada penulis
selama menyelesaikan tesis ini.
9. Untuk semua pihak dan rekan-rekan yang tidak bisa
disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses
menyelesaikan tesis ini.
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Besar harapan agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah
pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi
pembaca.
Bandung, April 2018
Rizal Parghani
“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.
Don’t be trapped by dogma - which is living with the results of
other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions
drown out your own inner voice. And most important, have the
courage to follow your heart and intuition. They somehow
already know what you truly want to become. Everything else is
secondary. (Steve Jobs)”
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