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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah S.W.T 

yang telah melimpahkan karunia-Nya dan hidayah-Nya lah, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul: 

 Pengaruh Periklanan, Penjualan Personal dan Pemasaran Langsung 

Terhadap Proses Keputusan Pembelian Konsumen Green Truss Garut.  

 Adapun penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 

mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen, Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama, Bandung. Penulis sadar sepenuhnya 

keterbatasan dari penulis baik dalam hal pengetahuan, pengalaman, maupun 

kemampuan menulis yang penulis miliki. Namun di balik itu semua berkat 

petunjuk, bantuan, arahan, dan kerja sama berbagai pihak yang telah penulis 

dapatkan, penulis mampu mengatasi berbagai hambatan tersebut dan dapat 

menyelesaikan Skripsi ini. 

 Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih terhadap berbagi 

pihak yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dan berharap skripsi ini 

dapat berguna bagi pembacanya dan berharap kritik dan saran yang bersifat positif 

dari berbagai pihak sebagai masukan bagi penulis untuk di kemudian hari. 

 

 

        Bandung, April 2015 

           

         Penulis, 

            

           

            

 

                  

             Rd Irwan Firmansyah Efendi 
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penulis banyak sekali mendapatkan bantuan, bimbingan dan dorongan semangat 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ayah dan Ibu tercinta Drs. Rd H. Dendi Efendi dan Hj. Euis Yani terima 

kasih sedalam-dalamnya atas dukungan, nasihat dan doa yang tiada 

hentinya diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. 

2. Erika Puspitasari, Risma Wulandari, Rifqi Setiawan dan Reisha amelis 

selaku adik penulis terima kasih atas dukungan dan doa yang kalian 

berikan. 

3. Saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dukungan moril kepada 

penulis, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. 

4. Bapak Tezza Adriansyah Anwar, S.IP., M.M., selaku Dosen 

Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk 

memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis serta terima 

kasih atas kesabarannya membimbing penulis selama ini sampai dengan 

terselesaikannya skripsi ini. 

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir,M.S., AK., (Alm) selaku 

pendiri Universitas Widyatama. 
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11. Seluruh Dosen, asisten, staf pengajar Fakultas Bisnis Manajemen dan 

seluruh staf administrasi serta seluruh karyawan Universitas Widyatama, 

yang tidak dapat disebutkan  satu per satu yang telah memberikan bekal 

pengetahuan sampai penulisan skripsi ini selesai. 

12. Seluruh staf akademik, LDE, administrasi, Prodi (Pak Kuat dan Ibu 

Fidya), staff biro kemahasiswaan yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya dalam menjalani 

perkuliahan dengan baik. 

13. Hilman F selaku Manajer sekaligus pemilik dari Green Truss Garut terima 

kasih karena telah mengizinkan saya melakukan observasi dan penelitian 

di toko. Dan terima kasih banyak atas keramahannya dan bantuannya 

selama saya melakukan penelitian di Green Truss Garut baik saat 

melakukan Observasi maupun penyebaran kuesioner. Saya ucapkan terima 

kasih banyak. 

14. Sahabat-sahabat dekat penulis: Muhammad Ramdhan, Furqon Pasha, 

Irpan Iskandar, Lukman Nulhakim. Terima kasih banyak atas segala 

bantuan, dukungan selama ini baik selama melakoni kegiatan perkuliahan 

serta masa penyusunan skripsi. 

15. Pahlawan tanpa tanda jasa Hasna Raniyah, Moch. Syarif Hasan Rohimat, 

Rizky Ramadhan, Ramdhan Fadhilah, Azhari N. Terimakasih banyak. 

16. Keluarga besar “Pantai 2011” : Terima kasih telah menjadi teman ngobrol 
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skripsi. 

17. Banceng Team : Ganjar, Apoy, Azhari, Gery, Ramdhan. Terimakasih 

banyak. 

18. Seluruh teman - teman  lain yang mungkin penulis kenal di Universitas 

Widyatama yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. 

 Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan , 

namun besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penambahan 

ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang 

membaca skripsi ini. 

 Akhir kata, semoga Allah S.W.T membalas budi baik semua pihak yang 

telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

Bandung, Mei 2014 

           

         Penulis  
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