
KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh 

 

 Pertama-tama marilah kita mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kita semua anugerah dan nikmat yang tiada henti-hentinya kepada kita selaku 

umatnya yang Insya Allah taat dan patuh terhadap ajaran agama Nya. Syukur Alhamdulillah saya 

selaku penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun guna memenuhi salah satu syarat 

untuk menempuh ujian akhir sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen pada Fakultas Bisnis dan 

Manajemen di Universitas Widyatama. Judul skripsi yang penulis susun adalah “Pengaruh 

Periklanan (Advertising) Terhadap Proses Keputusan Pembelian Konsumen di Kota 

Bandung”. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala kesalahan 

dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hari saya sebagai penulis 

mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca sebagai bahan masukan sehingga dapat 

berguna baik bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya. 

 Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta kendala-kendala yang 

ada maka penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak. 

 Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa bangga dan ucapan 

terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, 

dukungan, bimbingan, semangat, kritik dan saran membangun sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ingin penulis 

sampaikan kepada : 



1. Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak anugerah dan rezeki kesehatan, waktu, 

kesempatan dan segalanya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan segalanya 

dengan baik. Sujud syukur ku  kepada Mu ya Rabbi. 

2. Salam cinta saya juga ingin penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah 

begitu banyak memberi panutan dan inspirasi bagi penulis dalam kehidupan ini. 

3. Teruntuk kedua Orang tua ku tersayang yang sangat saya banggakan dan cintai, untuk 

Alhm. Ayahanda Muhammad Abduh yang telah menjadi inspirasi dan motivator 

kehidupan dan pemimpin keluarga yang sangat amat saya cintai dan hormati, tidak akan 

pernah putus doaku untukmu Ayah (Insya Allah). Untuk Ibunda tercinta Asriani 

Yanagibori yang tidak henti-hentinya mendoakan penulis serta memberikan ridhanya 

agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta dimudahkan jalannya untuk menggapai 

cita-cita demi menjadi anak yang solehah dunia dan di akhirat, terima kasih banyak 

Mama sayang. Ku persembahkan skripsi ini sebagai bukti kelulusanku untukmu Ayah 

dan Mama tersayang. 

4. Saudara-saudaraku tersayang yang menjadi inspirasi penulis untuk melakukan yang lebih 

baik dan menjadi orang yang lebih baik juga tidak pernah lupa untuk keponakan-

keponakanku tersayang Eiji, Yoshiki, Yasmin, dan Kenzhiro semoga menjadi anak yang 

soleh dan solehah kepada Allah SWT dan menjadi panutan dalam agama. Insya Allah. 

5. Untuk nenek tersayang Sumirah yang telah merawat dan menjagaku sewaktu lahir hingga 

lulus menjadi sarjana di Universitas Widyatama yang selalu mendoakan yang terbaik. 

Semoga Allah memberikan kesehatan, rezeki dan umur panjang kepadamu nenek 

tersayang. 

6. Ibu Irma Nilasari S.E.,M.M. selaku dosen pembimbing yang telah begitu banyak 

memberikan ilmu dan motivasinya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini ditengah 

kesibukan dalam menempuh gelar Doktornya, saya mendoakan agar Allah SWT 

memberikan kemudahan dan kelancaran kepada Ibu. Insya Allah. 

7.  Bapak T.Ontowiryo S.E.,MBA., selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

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

Bandung. 

9. Bapak Meriza Hendri SIP., M.M. selaku dosen terbaik yang sering membantu saya dalam 

mengembangkan ilmu pemasaran serta memberi saya saran dan kritik yang membangun 



untuk fokus kepada masa depan sejak awal saya masuk di Universitas Widyatama. 

Terima kasih banyak pak. 

10. Mam Firly Zakariah S.Psi.,M.M. selaku motivator, inspirator dan multitasking women 

yang memberikan banyak ilmu dalam bidang apapun kepada penulis.  

11. Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir.,M.Sc., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama. 

12. Ibu Siti Komariah S.E.,M.M. selaku ketua Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

13. Seluruh staf pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama yang telah 

begitu banyak memberikan ilmu pengetahuan dan nilai sosial yang sangat berarti. 

14. Seluruh staf administrasi, staf perpustakaan serta karyawan Universitas Widyatama. 

15. Pak Bambang selaku owner kedua dari Cannes Resto & Lounge Bandung. 

16. Pak Asep selaku manajer di Cannes Resto & Lounge Bandung. 

17. Untuk sahabat-sahabat terbaik saya selama kuliah di Universitas Widyatama, Yulia 

Nuraeni (Ndo), Shirli Latifah (Cecen), Lenny Nurhaeni (Ceuk Iroh), Ulfah Nurul zannah 

(Upeh), Bonny (BonBon), Yudi syaputra, Vallen (Ntin), Rio (Abah) saya ucapkan terima 

kasih atas dukungan, motivasi serta suka duka bersama selama menempuh masa 

perkuliahan dan terima kasih sudah sering mendengarkan keluh kesah saya selama masa-

masa di perkuliahan, serta teman-teman yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu 

persatu. Sukses selalu. 

18. Sahabat saya Rosalia Canida (Ocha) yang ikut turut mendoakan dan memotivasi saya 

untuk menjadi wanita muslimah (Insya Allah) semoga barakah selalu ilmu dan 

wawasannya bagi seluruh umat muslim. 

19. Untuk sahabat, abang, teman berbagi suka duka dan cerita Hadi Talal Jaber yang telah 

menemani saya dalam penulisan skripsi, pembagian kuesioner, mengajarkan ilmu 

statistik hingga penulisan terakhir dalam skripsi ini, semoga Allah selalu melindung kita, 

melancarkan niat serta harapan di masa depan yang Insya Allah menjadi berkah. Thank 

you for being such a wonderful motivator, inspirator and bestfriend for me. May Allah 

SWT blessed you.  We’ll look forward to reach dreams in the future. Insya Allah. 

20. Rekan-rekan Senat FBM 2009 

21. Rekan-rekan Pojok Bursa 2009 



22. Rekan-rekan IMA (Indonesia Marketing Assosiation)  

23. Rekan-rekan Pojok Bursa  

24. Adik-adik ku di Fakultas Bisnis dan Manajemen dan Fakultas Ekonomi 2010-2012, Elsa 

Oktavia, Devina, Salman, Lingling (Linda Wulandani),  Rik-rik, Diqi, Aldy, Roja, Devi, 

Lisfa, Irza, serta yang tidak bisa penulis sebutkan. 

25. Seluruh keluarga besar, teman-teman di Universitas Widyatama, teman-teman semasa di 

bangku sekolah, kerabat-kerabat di Universitas Widyatama, UtamaTv, Aiesec, LEDS, 

IMA, tetangga-tetangga, serta seluruh rekan-rekan yang pernah mengenal saya, 

membantu saya, bercerita suka dan duka juga telah menjaga silatturahmi kepada saya 

selama ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. 

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu 

penulis dalam penyusunan skripsi ini. Atas segala doa, semangat, bantuan, dan dorongan 

saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf apabila terdapat banyak 

kesalahan dan dosa yang disengaja ataupun tidak.  

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk 

kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang sesuai dengan 

fungsinya.  

 

 

        Bandung, Agustus 2014 

 

 

                          Rizqi Yakhusna 


