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KATA PENGANTAR 

 

 Assalamualaikum Wr.Wb.  

 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala 

rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam penyusunan  skripsi penelitian ini, 

dengan judul “Pengaruh Lokasi dan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Pada Braga Punya Cerita”. Sebagai syarat dalam 

menyelesaikan program Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen S1, Program Studi 

Manajemen Bisnis di Universitas Widyatama Bandung. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena 

terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis 

berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya agar dapat 

memiliki manfaat bagi banyak pihak.  

 Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya 

dan berharap kritik serta saran yang positif dari berbagai pihak sebagai masukan 

untuk waktu yang akan datang. 

 Wassalamualaikum Wr.Wb. 

  

 

 Bandung , April 2016 

 

 

Rachdita Andriyani  
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 Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang 

dilimpahkan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat mengikuti proses 

pendidikan hingga penyusunan skripsi ini yang dapat diselesaika dengan baik. 

Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta kendala-

kendala yang dihadapi, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak 

akan selesai tanpa bimbingan, bantuan, dukungan, semangat, dan doa dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan terimakasih kepada :  

1. Kedua orang tua tercinta Ayah Denny Irwansyah dan Ibu Ika Supartika 

yang senantiasa selalu mendukung dan memberikan perhatian dan 

pengertian yang amat sangat tulus kepada penulis, kasih sayangnya selalu 

menjadi energi positif bagi penulis. 

2. Adik tersayang Moch. Rizky Fadliansyah yang selalu mendoakan dan 

memberikan motivasi bagi penulis.   

3. Keluarga besar tercinta dari Ayah yaitu, Kakek Mugeni (Alm.) dan Nenek 

Hj. Chalipah Husein, Om dan Tante, serta sepupu-sepupu beserta 

keturunannya yang selalu memberikan kasih sayang untuk setiap anggota 

keluarga dan dukungan yang tidak pernah ada henti-hentinya. 

4. Keluarga besar tercinta dari Ibu yaitu, Kakek Emen Subarna (Alm.) dan 

Nenek Oma Komarsah (Almh.) Om dan Tante, serta sepupu-sepupu 

beserta keturunannya yang selalu memberikan kasih sayang untuk setiap 

anggota keluarga dan dukungan yang tidak pernah ada henti-hentinya. 

5. Rizky Hari Dwi Sakti, sebagai teman dan kekasih yang selalu meluangkan 

waktu dan tenaga untuk penulis juga memberikan perhatian dan kasih 

sayang tulus serta selalu memberikan motivasi dalam menyemangati 

penulis menyelesaikan skripsi ini. 
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6. Ibu R.Adjeng Mariana F,DR.,Hj.,S.E.,M.M. selaku dosen wali serta dosen 

yang banyak menginspirasi penulis oleh pengetahuan, pengalaman serta 

semangatnya. 

7. Bapak Adam Faritzal, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, 

saran hingga skripsi ini selesai.  

8. Bapak Islahuzzaman, S.E.,M.Si.,Ak,CA. Selaku Rektor Universitas 

Widyatama beserta pembantu Rektor Universitas Widyatama.  

9. Bapak Nugroho Juli Setiadi, S.E.,M.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.  

10. Bapak Ryan Kurniawan, S.E.,M.M. selaku Ketua Program Manajemen S1 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatamabeserta sekertaris 

program Manajemen S1 Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama.  

11. Seluruh dosen dan Staf pengajar Universitas Widyatama yang telah 

memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama proses 

perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan staf 

perpustakaan Universitas Widyatama  yang selalu memberikan pelayanan 

yang ramah. 

12. Kepada sahabat yang sudah terjalin persahabatan selama kurang lebih 10 

tahun yaitu Rachmy Aryati Nurdin yang selalu memberikan motivasinya, 

tawa dan candanya, semoga sampe tua nanti masih tetap bersahabat.  

13. Kepada sahabat dari kelas satu SMA yaitu Sintha Wulandari, yang saat ini 

juga sedang mengerjakan skripsinya, lancar dan tetap semangat yaa caaay. 

14. Kepada Wali Kelas XII IPS 1 Mam Sitti Djubaedah, S.pd dan teman-

teman XII IPS 1 yang sampai saat ini masih terjalin silahturahminya. 

15. Kepada Remyta Safitri, Erin Nurrahmayanti, S.E., Fani Anggita, S.E. dan 

Aditya Sofyan yang saat ini juga sedang menyelesaikan skripsi, 

terimakasih untuk semua keseruan, bantuan dan motivasinya semoga 

silahturahmi kita tetap terjaga yaa. 
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16. Kepada teman-teman Dinasty 44, semangat buat kalian untuk 

menyelesaikan kuliahnya dan cepat lulus. 

17. Untuk Bela dan Elsa yang telah membantu dalam proses skripsi ini dan 

seluruh pihak yang telah turut membantu dan memberikan semangat 

selama penulis menimba ilmu di Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama yang tidak dapat disebutkan satu persatu.  

Akhir kata penulis mendoakan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat 

dan karunia yang berlipat ganda untuk segala kebaikan yang telah diberikan dan 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak 

pembaca pada umumnya. 

 

 

Bandung, April 2016 

 

 

Rachdita Andriyani 


