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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamualaikum Wr. Wb, 

 Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat 

dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang    

berjudul “Pengaruh Atribut Jasa Perpustakaan Terhadap Minat Baca 

Mahasiswa Universitas”. Dengan selesainya skripsi ini, maka terpenuhilah salah 

satu syarat yang diperlukan untuk menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program 

Studi Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini 

masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu penulis 

mengharapkan adanya masukan, saran, dan koreksi dari berbagai pihak untuk 

memperbaiki segala kekurangan sehingga dapat menghasilkan karya tulis ilmiah 

yang baik. 

 Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat khususnya bagi 

penulis dan umumnya bagi para pembaca untuk meningkatkan keilmuan dalam 

bidang manajemen keuangan. 

 

Wassalamualaikum Wr.Wb 

 

Bandung, Juli 2013 

        Penulis, 

 

 

 

         Irwan Aripin 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan do’a, 

bimbingan serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan, kesabaran, ketakwaan, 

keimanan, kecerdasan dan keterampilan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan-Nya. 

 Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

yang tidak terhingga kepada pihak-pihak sebagai berikut : 

1. Kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda atas cinta, do’a dan perjuangan yang 

tak kenal lelah dalam membesarkan dan mendidik penulis. Serta Kakak-

kakak yang selalu memberikan kasih sayang tiada henti kepada penulis. 

2. Bapak Sunardi S Brahmana, S.E., M.T., Ph.D. selaku dosen pembimbing 

yang telah sabar meluangkan waktu dan petunjuk serta kemudahan kepada 

penulis hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

3. Alm. Ibu Prof Dr. Hj. Koesbandijah, A.K., M.S., A.k., selaku ketua Badan 

Pengurus Yayasan Universitas Widyatama Bandung. 

4. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

5. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

6. Ibu Sri Astuti Pratminingsih, S.E., M.A. selaku Pembantu Dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

7. Ibu Hj. Wien Dyahrini R., S.E., MSIE., M.Si., selaku Ketua Prodi Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

8. Bapak Ryan Kurniawan, S.E., M.M. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama. 
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9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen yang 

telah banyak memberikan bekal pendidikan yang sangat berharga kepada 

penulis. 

10. Untuk seluruh keluarga besar yang telah memberikan do’a dan dukungan 

kepada penulis. 

11. Untuk Larasati Lestari yang sudah menemani dengan sabar dan memberikan 

motivasi serta perhatian khusus kepada penulis selama penyelesaian skripsi 

ini. 

12. Sahabat-sahabat terbaik Adhit, Feby, Randi, Rizky, Shadam, Teguh, yang 

selalu bersama dalam suka maupun duka. 

13. Untuk teman seperjuangan Ria, Sonia, Shelvira, Trisye, Indri, Adinda, 

Althisa, Nitha, Amanda, Fajar, Vikar, Aboy, Temmy, dan Indruew  untuk  

kebersamaannya selama perkuliahan. 

14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga dapat menjadi 

amal ibadah di hadapan Allah SWT. 

 Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


