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KATA PENGANTAR 

 

 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Pengaruh Biaya Pemasaran terhadap 

Volume Penjualan pada Auto 2000 Cabang Soekarno Hatta Bandung”, 

shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar 

Muhammad SAW. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat 

dalam menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi program studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapatkan 

hambatan dan kesulitan, namun berkat dorongan, bantuan, bimbingan dan 

pengarahan dari berbagai pihak, semua hambatan dan kesulitan dapat diatasi 

dengan baik oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya kepada: 

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dorongan moril dan 

materiil serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir yang sangat berarti bagi 

penulis didunia dan diakhirat. 

2. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.Si., AK., selaku dosen pembimbing 

penulis, terima kasih atas segala kesediaan waktu dan dukungan dalam 

membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini di sela-sela kesibukan bapak 

yang padat. 

3. Ibu Prof.Dr.Hj.Koesbandijah Ak., M.S., AK., selaku ketua badan pengurus 

yayasan Widyatama Bandung. 

4. Bapak Dr.H.Mame S. Soetoko, Ir., DEA, selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 
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6. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.Si., AK., selaku ketua program studi 

Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama khususnya jurusan 

Akuntansi S1 terima kasih atas bimbingan dan ilmu pengetahuannya yang 

berguna dari Bapak dan Ibu selama ini. 

8. Seluruh pimpinan, staf Administrasi dan karyawan Universitas Widyatama 

terima kasih atas bantuannya terhadap kelancaran administrasi akademis. 

9. Seluruh keluarga besar kakak-kakak tercinta Resky, Deni, Dr.Ade, Lely, 

Helmi, Om dan tante. 

10. Teman teman pejuang 2004, Citra, Hanny, Lendi, Isman, Ismu, Anton, Dado, 

Adit, Asti, Bolot, Tantra, Dinni, Jiwonk, Reky 

11. World of warcraft yang selama ini menemani ketika stres 

12. Teman teman kost THE GANK ZOMB: Bebs, k’Rani, k’Weny, Ussy, 

13. Teman teman Aftermidnight Obby, Joe, bang Fahmi, Yayad, Ikinwa, Agung. 

14. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi. 

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan banyak terima 

kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah terlibat. Semoga Allah 

SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang membalas segala kebaikan yang 

telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dan dengan harapan 

semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin. 
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