
KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, karunia serta ridho- 

Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian mengenai analisis perbandingan 

system perwalian pola I dengan pola I1 ditinjau dari kepentingan mahasiswa pada Fakultas 

Bisnis & Manajemen Universitas Widyatama. Maksud dilakukannya penelitian ini adalah 

dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai tenaga pengajar untuk melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

Penelitian ini kami harap dapat memberikan masukan bagi para pengambil 

keputusan, atau menjadi dasar pengambilan keputusan di bidang pemasaran khususnya 

berkaitan dengan pemberian pelayanan perwalian kepada para mahasiswa. Pemberian 

pelayanan perwalian ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh lembaga pendidikan , 
untuk mendukung mahasiswa agar dapat menempuh pendidikannya dengan tepat waktu 

dan hasil yang memuaskan. Mudah-mudahan pengambilan keputusan yang didasari suatu 

penelitian ilmiah dapat menjadi keputusan yang efektif dalam mengembangkan sebuah 

institusi, terutama institusi Perguruan Tinggi yang semakin lama semakin ketat 

persaingannya. 

Pada kesempatan ini karni sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 

membantu pelaksanaan penelitian ini, yaitu : 

1. Dekan Fakultas Bisnis & Manajemen Universitas Widyatama, Prof. Dr. H. Surachrpan 

Sumawihardja, S.E., yang telah membantu mengembangkan ide tambahan mengenai 

subjek penelitian ini, dan mengevaluasi laporan hasil penelitian ini. 

2. Pembantu Dekan Fakultas Bisnis & Manajemen Universitas Widyatama ,Sri Astuti 
J 

Pratminingsih, S.E., M.A., yang telah memberikan masukan perbaikan pada hasil 

penelitian ini. 

3. Andi Supangat, Drs., M.Si., yang telah memberikan beberapa masukan perbaikan pada 

tahap awal penyusunan proposal maupun hasil penelitian ini. 

4. Hj. Asfia Murni, S.E., M.Pd., yang telah memberikan beberapa masukan dalam tahap 

awal pembuatan proposal maupun hasil penelitian ini. 

5. Kepalz Siro Akademik Universitas Widyatama Bandung, H. Agoestiana Boediprasetia, 

S.E., M.T., yang secara administratif telah membantu dan memberikan masukan 

perbaikan pada hasil penelitian ini. 



6. Dr. Zulganef, Drs., M.M., yang telah memberikan banyak masukan perbaikan pada 

hasil penelitian ini 

7. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Widyatama 

Bandung, H. allan Djayaatmadja, S.E., M.M., Ak., yang secara administratif telah 

membantu terlaksananya penelitian ini. 

8. Kepala Bagian LDE, Ismail Anwar, S.Pd., beserta staff, yang telah membantu dan 

melancarkan pelaksanaan pengarnbilan data dalam penelitian ini. 

9. Rekan-rekan dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama yang tidak 

dapat kami sebutkan satu per satu. Terima kasih atas dorongan morilnya dalam 

pelaksanaan kegiatan penelitian ini. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan semua pihak 

tersebut di atas. I 

Bandung, akhir Juni 2006 

Sri Wiludjeng & Lasmanah 
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