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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahir-rahmanir-rahim 

Segala puji bagi Allah SWT karena yang telah 

melimpahkan ilmu, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul 

”Pengaruh Atribut Produk dan Personal Selling Terhadap 

Keputusan Pembelian Rumah” dengan melakukan penelitian 

pada pengembang Matahari Land Property. Tesis ini disusun 

untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar  

Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas 

Widyatama Bandung. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak 

akan tersusun tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, 

rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga  penulis  

sampaikan kepada : 

1. Ibu Dyah Kusumastuti, DR., Ir., M.Sc. selaku Direktur 

Sekolah Pasca Sarjana Universitas Widyatama Bandung 

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

Program Studi Magister Manajemen  Pascasarjana 

Universitas Widyatama Bandung  
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3. Ibu Sri Astuti Pratiminingsih, SE.,M.A., Ph.D. selaku 

Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu 

untuk membimbing penulisan tesis ini. 

4. Ibu Dr. Hj. Adjeng Mariana F, SE., MM. selaku Dosen 

Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan 

arahan selama menyusun  tesis ini. 

5. Para dosen Program Studi Magister Manajemen 

Pascasarjana Universitas Widyatama Bandung atas 

bimbingan, dorongan, semangat, dan ilmu pengetahuan 

yang diberikan yang telah  memberikan nilai tambah bagi 

penulis. 

6. Suami dan anak-anak tercinta, Iwan Soleiman, Maghfira 

Soleiman serta Muzaina Soleiman, terima kasih atas segala 

doa serta dukungannya. 

7. Keluarga besar Samad Sidik Nanggawidjaja, yang selalu 

siap membantu serta memberikan dorongan dan dukungan 

yang tidak pernah putus. 

8. Manajemen Matahari Land Property, yang telah 

memberikan izin untuk survey dan pengambilan data 

sebagai bahan untuk penyusunan tesis ini 

9. Bapak Moch Yunus Wibisono, seluruh staf serta karyawan 

Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana 

Universitas Widyatama Bandung yang telah memberikan 

kemudahan informasi dalam penyusunan tesis ini.  
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10. Teman-teman seperjuangan MM angkatan 42, senang 

rasanya bisa saling mengenal. Merasakan kebersamaan, 

kekeluargaan dan keberagaman, semoga kita selalu diberi 

kemudahan dan kesuksesan di bidang masing masing 

11. Semua pihak yang telah membantu selesainya penyusunan 

tesis ini 

 
Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya, serta membalas semua kebaikan kepada semua 

pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini. 

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari 

sempurna, berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, 

proses pengerjaan tesis ini menjadi terasa lebih mudah.  Akhir 

kata peneliti berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi Civitas 

Universitas Widyatama pada khususnya dan pembaca pada 

umumnya.Terima Kasih. 

 

      Bandung,   April 2016 

 

                       

                   Penulis 

 


