
KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Puji dan syukur panjakan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul:  “Pengaruh Produk, Harga, Distribusi Terhadap 

Niat Prospek Untuk Membeli Produk” (Kasus Persepsi Prospek PT. Tata Bone Pada Mukena) 

 Penyusunan tesis ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat program studi 

pasca sarjana pada jurusan Magister Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama 

Bandung. Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa atau para pembaca yang sedang 

melakukan penelitian, khususnya meneliti tentang produk, harga, distibusi dan niat prospek. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. Kemudian menyebarkan kuesioner kepada 87 responden. Hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa Produk, Harga, Distribusi berpengaruh positif terhadap niat prospek 

konsumen produk mukena PT. Tata Bone Tasikmalaya. Penulis berusaha menyajikan paparan sesuai 

dengan standar penulisan tesis yang berlaku di Universitas Widyatama, namun demikian tentu saja masih 

banyak kekurangannya, baik dalam tata bahasa maupun isinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini, yaitu kepada : 

1. Bapak Dr. A. Gima Sugiama, SE., Msc selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan 

waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan bagi penulis; 

2. Bapak Dr. Zulganef, Drs., MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, 

tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan bagi penulis; 

3. Bapak Sunardi Sembiring Brahmana, SE.,MT.,Phd, selaku Ketua Program Magister Manajemen 

Program Pascasarjana Universitas Widyatama. 

4. Seluruh Staff Administrasi MM Widyatama yang telah membantu kelancaran penulisan tesis 

penulis; 

5. Keluarga semuanya, suami, anak yang telah memberikan motivasi, Ibu, adik-adik yang sudah 

setia mengantarkan bimbingan. 

Kepada semua pihak yang membantu terlaksananya thesis ini, terima kasih atas dukungan dan 

doanya selama ini. Penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar besarnya atas keterbatasan dan 

kekurangan tesis ini oleh karenanya kritik dan saran dapat bermanfaat untuk ke depannya agar lebih baik 

lagi. 


