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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas 

rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, penulis dapat menyelesaikan 

tesis ini yang berjudul : “Pengaruh Analisis Karakteristik Individu, 

Promosi dan Harga Terhadap Proses Keputusan Pembelian (Survey 

terhadap Pembeli Ponsel Pintar Lenovo Bandung Electronic Center)” 

 Penyusunan tesis ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi salah 

satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Pascasarjana Program 

Studi Magister Manajemen pada Universitas Widyatama Bandung. 

 Dalam menyelesaikan tesis ini penulis banyak mendapatkan 
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yang tiada henti kepada penulis. 
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Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna yang 

disebabkan oleh keterbatasan penulis, oleh karena itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik sebagai bahan perbaikan di kemudian 

hari. 

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 
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