
KATA PENGANTAR 

 

Assallamualaikum Wr. Wb. 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya bagi penulis, sehingga penulis dapat 

mengatasi kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 Skripsi ini dengan judul “Hubungan Promosi Penjualan dengan Keputusan 

Service Motor Honda Pada Bengkel AHASS 6298 Tunas Cemara Motor 

Bandung” disusun untuk memenuhi persyaratan lulus strata 1 di Universitas Islam 

Bandung. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dalam 

materi pembahasan maupun teknik penyusunannya. Hal ini disebabkan karena 

keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Namun 

demikian penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki 

dan atas bantuan, dorongan serta bimbingan baik moril maupun materil dari 

berbagai pihak.  

 Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan 

semua pihak. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses 

penyelesaian skipsi ini, terutama kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. E. Saefullah, SH.,LLM. selaku Rektor Universitas Islam 

Bandung  
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2. Bapak Firman Alamsyah SE. M.Sc selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Univesitas Islam Bandung. 

3. Bapak Nurdin SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas 

Islam Bandung 

4. Bapak Dudung Abdurrahman SE. M.Si selaku dosen wali, yang selalu 

memberikan bimbingan akademik kepada penyusun selama menjalani 

pendidikan di Jurusan Manajemen UNISBA. 

5. Bapak Firman Alamsyah SE, M.Sc sebagai Dosen Pembimbing I yang telah 

berkenan memberikan ide penelitian dan senantiasa meluangkan waktunya 

untuk membimbing dan membantu penyusun sejak awal penelitian hingga 

penyusunan skripsi ini. 

6. Ibu Dede R. Oktini SE, M.Si sebagai Dosen Pembimbing II yang telah 

berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan 

dorongan kepada penyusun dalam penyelesaian skripsi ini. 

7. Seluruh Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama penyusun 

menimba ilmu di Jurusan Manajemen UNISBA. 

8. Bapak Hendrik Tamunujaya sebagai pemilik bengkel AHASS 6298 beserta 

karyawannya yang selalu membantu dalam penelitian saya. 

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi 

ini. 
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 Sudah sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada Papa dan Mama tercinta, kakak-kakakku yang selalu 

memberiku semangat, motivasi dan kasih sayang yang tulus.  

 Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan 

menjadikan amal shaleh bagi kita semua. Amiin 

Wassallamualaikum W. Wb. 

      

       Bandung, Januari 2006 

  

 

        Penulis 
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