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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : 

“Pengaruh Promosi Penjualan Terhadap Proses Keputusan Pembelian 

Konsumen Pada Divisi Pencucian Mobil dan Motor CV. Bastian Service 

Centre”. Shalawat serta salam juga kita panjatkan kepada Rasulullah SAW. Yang 

telah menunjukan jalan-Nya bagi selurug umatnya di muka bumi ini sampai akhir 

jaman. 

Adapun tujuan dari Skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapai 

salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

Penulis menyadari jika skripsi yang disusun belum sempurna, karena 

penulis mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang terbata. Penulis berharap 

agar para pembaca dapat memberikan saran dan kritik yang membangun terhadap 

skripsi ini. 

Akhir kata, penulis mendoakan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, 

karunia, dan balasan yang berlipat ganda untuk segala kebaikan yang telah 

diberikan dari semua pihak baik langsung maupun tidak langsung dalam 

penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 

semua pihak. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

      

 

       Bandung,   April 2014 

        Penulis 

 

 

                 (Luciana Airis Fitricia) 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Puji syukur tiada hentinya penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT dan 

junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, karena atas rahmat dan karunia-Nya 

akhirnya setelah perjalanan cukup panjang dalam proses pendidikan sampai 

penyusunan skripsi ini, penulis bisa menyelesaikan dengan baik. Kini saatnya 

penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 

telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

terutama kepada : 

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

dapat menyelesaikan Skripsi ini. 

2. Kedua orang tua, Ayah (Eko Daryanto) dan ibu (Yayah Sujiantini S.H) 

untuk kasih sayang, doa dan pengorbanannya selama ini kepada Penulis. 

3. Ibu Irma Nilasari, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing, yang telah 

bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pengarahan dan 

saran kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini. 

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. Ibu Eriana Astuty, S.T., M.M-Bat, selaku Sekretaris Program Studi Bisnis 

dan Manajemen S1 Universitas Widyatama Bandung. 

8. Seluruh staf pengajar Program S1, Program Studi Manajemen, Fakultas 

Bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama atas ilmu yang telah 

diberikan selama ini kepada Penulis. 

9. Seluruh staf administrasi, staf perpustakaan, satpam, serta seluruh 

karyawan Universitas Widyatama yang telah banyak membantu Penulis, 

baik selama studi maupun dalam penulisan skripsi ini. 
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10. Bapak Sulaeman Zuhri pemilik CV. Bastian Service Centre yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di 

CV. Bastian Service Centre. 

11. Bapak Joko Wulandono selaku Manajer CV. Bastian Service Centre yang 

telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data yang diperlukan. 

12. Teh Wida, Teh Nia, Teh Virly, Teh Rima selaku karyawan CV.Bastian 

Service Centre yang selalu membantu penulis dalam melakukan penelitian. 

13. Untuk kakakku Teguh Ariya Saputra dan Ade Cipta Utama Putra serta 

para sahabatku terima kasih atas bantuan, dukungan, doa dan kesediaannya 

mendengarkan keluh kesah Penulis selama ini. 

14. Teman-teman seperjuangan EKSTENSI terima kasih atas pertemanannya 

selama ini, semoga kita sukses dan saling menjaga silaturahmi. Amin. 

15. Seluruh sahabat - sahabat Universitas Widyatama untuk dukungan, doa, 

serta pertemanannya selama kurang lebih satu setengah tahun ini. 

16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal baik 

serta bantuan yang diberikan mendapatkan imbalan yang setimpal dari 

Allah SWT. Amin. 

 


