
ii 

KATA PENGANTAR 
 
 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Alhamdulillah, Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT, 

karena berkat ridho dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan judul : “ Pengaruh Advertising Terhadap Brand awareness Serta 

dampaknya pada Keputusan Pembelian Produk Kecap Indofood (survei 

konsumen kecap Indofood di Kelurahan Turangga) ”. 

 Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka 

mengikuti Ujian akhir Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen pada Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung serta sebagai wadah 

untuk mempraktekan teori dan ilmu yang saya dapat selama mengikuti 

perkuliahan di Universitas Widyatama tercinta ini. Saya sadari bahwa dalam 

penulisan skripsi ini masih ada kekurangan serta batasan permasalahan yang 

terlalu kecil. Namun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang memerlukan serta dapat memberikan masukan bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan.  

Akhir kata saya mengharapkan kritikan yang membangun demi mencapai 

sesuatu yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.   

 

 

Bandung,  1 Febuari 2012 

 

 

 

 (Ryanthi Damanti Putri) 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Dalam penyusunan skripsi ini, mungkin tidak terlaksanan tanpa bantuan, 

dorongan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karenanya 

perkenankanlah saya untuk menyampaikan rasa hormat yang tulus dan terima 

kasih yang tak terhingga kepada orantua saya, bapak Bambang Darmanto dan 

Ibunda Eulis Sulistiowati yang telah memberikan kesempatan dan semangat agar 

saya dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu, adik-adik ku Alzir dan Alaska, yang 

telah memberikan semua yang saya butuhkan dan mendukung dalam penulisan 

skripsi ini. 

Selain itu dengan kerendahan hati, saya juga ingin menyampaikan rasa 

terima kasih yang tidak terhingga kepada: Dosen Pembimbing Bapak Taufik 

Rachim, S.E.,M.Si, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan 

bimbingan, pengarahan dan saran. 

Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada : 

1. Teruntuk Kedua Orangtua-ku yang sangat saya cintai dan sayangi, Untuk 

Ayah Moch.Soleh Pios,S.E dan Ibu Henni Setia Nurani serta Kakak 

Radithia Pratama Putra,S.H,M.H yang telah memberikan banyak doa, 

dukungan semangat baik moril maupun materil. Salam sayang ku untuk 

kalian karena kalian lah sumber inspirasiku. 

2. Ibu Prof.Dr.H.Koesbandijah,A.K,M.S.,A.k., Selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama  

3. Bapak Dr. H Mame S. Sutoko, Ir., DEA, selaku rektor Universitas 

Widyatama Bandung 

4. Ibu Dr.Hj.Dyah Kusumastuti,Ir., M.Se, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung  

5. Ibu Hj. Wien Dyahrini R., S.E., M.S, selaku Ketua Program Studi Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama 

6. Bapak Ismail Solihin,SE.Selaku Sekertaris Program studi Manajemen 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama 
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7. Bapak Taufik Rachim, S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah 

begitu banyak membimbing dan mengajari saya serta meluangkan waktu di 

tengah kesibukannya untuk memberikan arahan, kritik, dan saran 

membangun dalam penyususnan skripsi ini. 

8. Bapak Titto Rohendra, S.E.,M.Si. yang telah membantu saya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Kepada seluruh dosen-dosen Universitas Widyatama, terimakasih buat 

pembelajaran dan semangatnya 

10. Kepada Bapak Meriza Hendri, S.E., M.M Himpunan Pengusaha Muda 

Indonesia (HIPMI) PT UTama terima kasih untuk segala pengetahuan dan 

pengalaman yang telah bapak berikan kepada saya. 

11. Kepada Bapak Ryan Kurniawan, SE.,MM dosen yang selalu tidak bosen 

untuk tempat bertanya, terima kasih atas segala pengetahuan dan 

pengalaman yang telah bapak berikan kepada saya. 

12. Terima Kasih untuk Sahabat dekat Dhika Adriyansyah Kartawinangun 

yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada saya 

13. Terima Kasih buat Sahabat tercinta, Makasih buat kosan reysa udah 

menjadi rumah yang luar biasa selama 3 tahun ini, Diani dan Namibia yang 

selalu supprot saya dalam keadaan suka maupun duka, selalu berbagi 

banyak hal, Memiliki sahabat yang susah untuk didapetin dimana pun, 

maaf selalu ngerepotin kalian. 

14. Terima kasih untuk Sahabat SMA Negeri 1 Bandung yang telah 

mendukung dan mendoakan saya 

15. Kepada Keluarga Mitra yang sudah menjadi keluarga kedua saya 

16. Kepada keluarga besar Senat Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Manajemen: 

Kang Alfa, Kang Ibe, Kang Rifan, Alfi, Sintya, Diani, Dhani, Mache, Ndo, 

Rizu, Deri, Dika, Ulfah, Chenchen, Nurin, Esty, Bilung, Debora, Tiska, 

Ambar, Ndaa, Bayu dan yang lainnya, Kang cecep yang selalu sabar, 

membantu untuk berbagi ilmu dan pengetahuannya.  

17. Kepada akang-teteh alumni Universitas Widyatama yang tidak bosan-

bosannya memberikan jawaban atas pertanyaan saya 
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18. Kepada Fransiska Dewi yang telah membantu saya dalam menyelesaikan 

skripsi ini 

19. Keluarga Besar Lembaga Kemahasiswaan, HIPMI PT UTama, MASA’08, 

yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalian semua team yang selalu 

mengajarkan kerja sama dan arti keluarga dikampus. 

20. Seluruh karyawan, dan staff civitas akademika Universitas Widyatama. 

Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan telah mengisi 

kehidupan penulis dengan segala pengalaman suka maupun duka dalam 

menjalani kuliah di kampus tercinta ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu. 

 Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat 

bermanfaat untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan di masa yang 

akan datang sesuai dengan fungsinya. 

    

 

       Bandung, Januari 2012 

 

 

      Ryanthi Damanti Putri 

 

 

 


