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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T.  serta tak lupa 

shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad S.A.W. karena atas rahmat 

dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan 

judul “Hubungan Kepemimpinan Opini (Opinion Leader) dan Pengetahuan 

Masyarakat dengan Niat Masyarakat untuk Menggunakan Bahasa Sunda 

Sebagai Bahasa Sehari-hari di Kota Bandung.” 

Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen pada 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan, kekurangan-kekurangan tersebut disebabkan oleh 

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan serta penyempurnaan skripsi. 

Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan bagi pembaca umumnya.  

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
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              Penulis, 

 

 

 

   Muhammad Suhendar Saepulloh  
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