
 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr, Wb.  

 Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat 

rahmat dan karunia-Nyalah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada 

penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Pengaruh Persepsi Kualitas dan Sikap Konsumen terhadap Keputusan 

Pembelian Smarthphone Samsung Pada Mahasiswa Universitas 

Widyatama)” Skripsi ini diajukan untuk menempuh ujian sidang Sarjana 

Ekonomi Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.  

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari sempurna dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada 

penulis, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat. Oleh 

karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat 

positif, guna penulisan Skripsi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.. 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta 

membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan pengetahuan lebih 

dan berguna kepada para pembaca, serta memberi wawasan yang lebih luas 

seputar ilmu manajemen bisnis khusunya Pemasaran. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.   

 

 

Bandung, Oktober 2016 

Penulis 

 

 

 

(Nandang Nurdiansyah) 



 

 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

 Penulisan Skripsi Penelitian ini tidak terlepas dari bantuan moril dan 

materil dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnyan kepada: 

1. Allah SWT yang memberikan kelancaran atas pengerjaan penelitian ini. 

2. Kedua orang tua Ade Warman (Bapak tercinta) dan Neneng (Ibu tercinta) 

yang selalu berkorban dan mendoakan setiap saat. Semoga saya dapat 

mempersembahkan gelar sarjana kepada bapak dan Ibuku yang sangat 

kusayangi dan kucintai, terimakasih atas doa, kasih sayang, semangat, dan 

dorongan moril maupun materil yang tak terhingga. 

3. Kakak Nining Yuningsih dan Adik Nurul Rahmawati atas segala dukungan 

dan doa. 

4. Keluarga besar dari bapak dan ibu di Puncak dan Tasikmalaya, terima kasih 

banyak atas doa dan segala dukungan yang diberikan. 

5. Keluaga besar H. Lili Suparman (wa agus, mami, teh eni, iwa, ibu, bunda 

honey, Om Dani) yang selalalu mendoakan. 

6. Ibu Tita Borshalina, S.E., M.S.M. selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran untuk membantu, 

mengarahkan, dan memotivasi penulis selama penyusunan skripsi ini, saya 

bangga menjadi anak bimbingan bapak. 

7. Bapak Dr. H. Islahuzzaman S.E., M.Si., Ak., Ca., selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

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

dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

9. Bapak Ryan Kurniawan, S.E.M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen 

S1 Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 



 

 

 

10. Semua dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama 

Bandung, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa 

perkuliahan. 

11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama Bandung, yang telah membantu proses administrasi selama masa 

perkuliahan. 

12. Sahabat-sahabat saya dari kecil yang selalu mendukung dan mendoakan saya 

(monica, kiki, anna, fany, idris, syawal, edoy, oix, salwa, indah, gya, deza, 

luri, rebing, seha, dadi, vita, asep). 

13. Sahabat-sahabat yang selalu ada di keseharian saya dan selalu mensupport 

(Rizky Arra, Icun, Metha, Atha, Yunda, Vega, Ajeng, Aldo, Kak Angel, 

Mami Pepi, Papi Cau, Bang Andrew, Bugi, Andre, Otty). 

14. Keluarga Ex-Batik Jogja yang selalu berjuang bersama, saling mendukung 

dan meyayangi (Shanty, Kak Lala, Dina, Dani, Citra, Helmi, Galih, Nadia, 

Sofie, Rini). 

15. Ex-Pentatonic yang sempat berjuang bersama untuk sukses (Anjar, Candra, 

Panji. Firman Butong, Mbe, Didis, Jejes, Mira). 

16. Terimakasih kepada teman seperjuangan (Gema, Sandika, Rifky). 

17. Teman-Teman angkatan 2009 Universitas Widyatama. 

18. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian 

skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas 

kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi 

ini, amin. 

 


