
ii  

 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat, 

rahmat, dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pengaruh 

Product Design Jaket Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Natural 

Blindware” . Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh 

Ujian Sarjana jurusan Manajemen Bisnis S1 pada Universitas Widyatama. 

 Rasa bangga, senang, dan haru menyertai penantian panjang dimana dengan 

mengucapkan Alhamdulillah, akhirnya selesai  juga skripsi ini. Sempurna adalah 

dambaan setiap insan, namun banyaknya kendala dan keterbatasan kemampuan yang 

dihadapi penulis selama penyusunan skripsi ini membuat karya ilmiah ini masih jauh 

dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Namun berkat bantuan, 

bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.  

Selain itu perkenankanlah penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu : 

1. Allah SWT. atas kemudahan dan semua nikmat yang diberikan sehingga 

dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

2. Kedua orang tuaku Drs. Udin Syarifudin M.M, dan Titin Casniatin yang 

selalu sabar menantikan kelulusan anaknya ini, Terima kasih atas suka 

dukanya selama membesarkan aku. 



iii  

 

3. Ibu Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, MS, Ak., selaku ketua Yayasan 

Universitas Widyatama Bandung. 

4. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

5. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

6. Ibu Siti Komariah, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Bisnis dan 

Manajemen S1 Universitas Widyatama Bandung. 

7. Bapak Titto Rohendra S.E., M.Si., selaku dosen Pembimbing yang telah 

berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis 

dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar serta pejabat-pejabat kampus lainnya 

pada Fakultas Bisnis dan Manajemen yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

9. Seluruh staf administrasi dan staf perpustakaan Universitas Widyatama yang 

telah memberikan bantuan dan kelancaran kepada penulis selama perkuliahan 

dan penyusunan skripsi. 

10. Bapak Rauf Badrul hakim dan Ibu Nollanda Efendi selaku pimpinan dan 

karyawan Natural Blindware yang telah membantu penulis mengumpulkan 

data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi ini. 

11. Calon istriku, Sulastri atas dukungan baik moril ataupun materil 



iv 

 

12. Keluarga besar Eyang, Ene, adik – adik Sandi, Widya, Firman, Afin, Tiara, 

Bunda, Bapa terima kasih atas dukungannya. 

13. Sahabat-sahabatku mahasiswa EKSTENSI 2012, sahabat dari Zamov, dan 

sahabatku gery dan diki serta pihak-pihak lainnya yang penulis tidak bisa 

tuliskan satu-persatu. 

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan dapat memberi sumbangsih 

yang berarti. Segala kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan skripsi ini lebih 

lanjut akan penulis terima dengan tangan terbuka. Akhir kata, penulis ucapkan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga segala kebaikannya 

dibalas oleh Allah SWT, Amin. 

 

 

Bandung,   Juni 2014 

          Penulis,  

 

 

              (Krisnawan Nugraha)

  


