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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikumWr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. karena atas rahmat

dan karunia-Nya penulis dapa tmenyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul

“Pengaruh Iklan dan Promosi Penjualan terhadap Keputusan Pembelian teh

Pucuk Harum (Survey terhadap Warga Bumi Panyileukan Kota Bandung)”.

Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat

untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen pada Fakultas

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak

kekurangan, kekurang-kurangan tersebut disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan

dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran

untuk perbaikan serta penyempurnaan skripsi.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada

berbagai pihak yang telah membantu, mendorong serta membimbing selama

menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Ir. H. Rahmat Supriadi dan Ibunda tercinta Dra. Hj.

Lilis Kartika yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, semangat dan

perhatian untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Ryan Kurniawan, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Jurusan

Manajemen (S1) Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama

Bandung, dan selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk

berdiskusi, memberikan arahan dan bimbingan serta mengajarkan berbagai

teori dan informasi yang diperlukan dalam skripsi ini.
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3. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor Universitas

Widyatama.

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

dan Manajemen Universitas Widyatama.

5. Seluruh Dosen Pengajar Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmu

yang sangat  berguna bagi penulis.

6. Seluruh Staf Administrasi, Staf Akademik, Staf Perpustakaan dan seluruh

karyawan Universitas Widyatama.

7. Bapak Kuat Watsono, Ibu dening, Bapak didi dan Bapak Mijo yang selalu

membantu penulis.

8. Kakakku tercinta Teh Gita, Teh Gina, A Egi, A Gin-gin, A Budi, Teh ebe dan

keponakan ku keizia, Arshavin, Athar, Andra dan Aisha yang memberikan

motivasi dan dukungan bagi penulis.

9. Sahabat seperjuanganku Novi akhirnya kita lulus. Amel, Genisa, Mayang dan

Dwi terima kasih karena selalu membantu dan mendukung.

10. Seluruh teman-teman jurusan Manajemen S1 angkatan 2009 yang tidak dapat

penulis sebutkan satu persatu.

11. Bapak Ibu penguji sidang skripsi yang telah menguji skripsi ini sampai

selesai.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-

Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik

waktu, tenaga, maupun pikiran dalam penulisan skripsi ini.

Bandung, Agustus 2016

Penulis
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