
KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

karunianya yang telah dilimpahkan sehingga Penulis dapat menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir dengan judul: “Perilaku Konsumen Dalam Keputusan 

Pembelian Motor Secara Leasing Pada PT Finansia Multi Finance Bandung”. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih 

banyak kekurangan dalam penyajian, pemilihan kata-kata, dan pembahasan 

materinya. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat menyempurnakan Laporan Tugas Akhir ini. 

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini Penulis banyak mendapatkan 

bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. My Mom yang sangat saya sayangi yang selalu memberikan do’a dan 

dukungan kepada saya dalam segala hal terutama dalam menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir ini. 

2. Adik-adik saya Liga dan Kevin yang selalu berprestasi dalam pendidikannya 

sehingga membuat saya giat dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

3. Bapaku terimakasih banyak karena beliaulah sehingga saya bisa 

menyelesaikan kuliah saya ini. 



4. Bapak Henricus Bamban, SE., MM., selaku dosen pembimbing yang sangat 

membantu dan memberikan pengarahan kepada saya dalam menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir ini. 

5. Bapak Dr. H. Tendi Haruman, SE., MM., selaku Ketua Jurusan Program D III 

Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

6. Seluruh Dosen Pengajar dan Karyawan Universitas Widyatama yang banyak 

memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis. 

7. Seluruh Karyawan dan Staf PT Finansia Multi Finance yang selalu mau 

memberikan waktu untuk wawancara, survey, diskusi, memberikan data, dan 

berbagai hal yang mendukung penulis tentang topik perilaku konsumen. 

8. Bhe, thanks yach atas semua dukungan dan kasih sayangnya sehingga saya 

semangat untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

9. Sahabat saya Neneng Adit yang selalu setia mendengarkan keluh keash 

penulis sampai terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini. 

10. Dea, makasih ya neng selama kuliah sering membantu dalam menyelesaikan 

tugas-tugas mata kuliah. 

11. Teman-teman seperjuangan yang heboh Iquy, Gina, Yayu, Nuni, Wanti, yang 

selalu bisa membuat tertawa. 

12. Teman-teman kost Bunga, Devi berserta gengnya Anita, Fany, Wanti, Ninda, 

dan Nia yang selalu mengingatkan saya dalam menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir ini, terimakasih banyak. 

13. Untuk seluruh teman-teman Manajemen DIII 2005. 



14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang secara 

langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis baik dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini ataupun selama kuliah. 

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala budi baik 

yang telah diberikan, dan semoa Tugas Akhir ini dapat berguna bagi pembaca 

sekalian. 

Bandung, 18 Mei 2009 

 

Penulis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


