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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalammu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT dan Shalawat serta salam senantiasa 

tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan 

sahabatnya karena atas berkah-Nya laporan skripsi yang berjudul “  Pengaruh 

Internet Terhadap Minat Baca Mahasiswa di Universitas Widyatama ” 

Banyak hal yang didapat oleh penulis dalam penyusunan laporan 

penelitian skripsi ini. Penulis mendapatkan banyak ilmu, pengetahuan dan 

pengalaman yang baru, yang belum pernah penulis alami sebelumnya. Ilmu dan 

pengetahuan diperoleh sangat bermanfaat bagi penulis dan pengetahuan penulis 

menjadi bertambah. 

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, dan 

tentu saja dalam penulisan laporan skripsi ini masih terdapat beberapa kelemahan. 

Oleh sebab itu penulis dengan senang hati serta memohon kepada semua pihak 

dapat menyampaikan kritikan yang positif demi menyempurnakan dalam 

perbaikan penulisan ini.  

 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membimbing, mendorong, dan membantu penulis dalam 

penyusunan laporan skripsi ini diantaranya : 

1. Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak anugrah dan karunia Nya 

kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan segalanya dengan baik.  

2. Seluruh keluarga yang sangat aku cintai dan sayangi, terimakasih atas 

perhatian, kasih sayang, dan doa untuk penulis yang tiada henti, serta nasehat 
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dan dukungan baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis 

tanpa ada batasnya 

3. Bapak Sunardi S. Brahmana, S.E.,M.T.,Ph.D. selaku Dosen Pembimbing 

yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pikiran, 

tenaga, saran dengan penuh kesabaran memberikan dukungan, kritik, 

perhatian, dam motivasi  kepada penulis dalam penyusunan laporan skripsi 

ini. 

4. DR. Acep Edison selaku dosen wali yang telah memberikan banyak nasehat 

kepada saya. 

5. (Alm.) Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak., selaku Ketua 

Badan Pengurus Yayasan Universitas Widyatama Bandung. 

6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E. M.Si, Ak. selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

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

Manajemen. 

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

Manajemen S1 Universitas Widyatama Bandung. 

9. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen dan seluruh staf 

perpustakaan, satpam serta seluruh karyawan Universitas Widyatama yang 

telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis. 

10. Adjeng Syafitri yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, perhatian, 

semangat, penghibur dan juga doa kepada penulis dari awal sampai penelitan 

ini selesai 

11. Teman-teman seperjuangan skripsi Maulana Restu P, Galih Rahadian P, Farid 

M Akbar, Weni Septiani, Firman M.R, yang susah senang mencari objek 

penelitian bersama penulis dan membantu penulis. 

12. Marketing team yaitu Moch Syarif Hasan, Dadan Faizal, Raden Irwan, 

Ramdan Fadillah, Ahmad Maulana, selaku teman berdiskusi selama proses 

penyusunan skripsi. 

13. Barudak Pak Bos yaitu Fajri M.L, Mekka Mulyana, Reza Aditya, Reddy R, 

Galih Gumilang selaku teman kostan yang berjuang bersama 
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14. Teman-teman kampus Andre Pratama, Wilza Asri A, Rika Santika Y, Nafila 

Mayang , Asyifau dan Sarah Andriyani, yang selalu memberikan dukungan, 

dorongan penyemangat dan juga doa kepada penulis. 

15. Kusminers yaitu M Lukiyana S, Hasbi Asidiq, S Hanifah Kh, Bella Febriani 

yang selalu memberikan dorongan agar cepat lulus 

16. Pantai’11 selaku teman seperjuangan kampus yang sama-sama berjuang dan 

saling memberikan dukungan 

17. Teman – teman seperjuangan, bidang akademik dan semua pihak yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, 

dukungan, dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat 

ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis juga berharap 

semoga laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi semua 

pihak yang membutuhkan pada umumnya. 

 

Wassalammu’alaikum Wr.Wb 

 

 

Bandung, Maret 2015 

Penulis 

 

      Kurnia Nugraha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


