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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh 

 Alhamdulillahi Rabbil’Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah ُسْبَحانَهُُ َوتَعَالَى atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta 

salam penulis panjatkan bagi Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص beserta keluarga dan para sahabatnya 

yang telah menuntun umat manusia untuk selalu bersyukur atas segala nikmat 

yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi dengan judul “PENGARUHُHARGAُDANُKERAGAMANُPRODUKُ

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI REDSCIRCLE BANDUNG” 

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi 

program perkuliahan Strata 1 pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. 

 Penulis ingin menyampaikan terima kasih karena dalam menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini banyak menerima bantuan, bimbingan dan juga dukungan 

dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada 

kesempatan ini dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima 

kasih kepada Ayahanda Misyar Yunanto dan Ibunda Neng Diana tersayang yang 

dengan kesabarannya telah membesarkan, mengasuh, mendidik penulis dengan 

penuh kasih sayang, yang senantiasa memanjatkan do’a, nasehat dan dukungan 

baik moril dan materil, dan semangat yang tidak ternilai kepada penulis selama 

ini. Semoga Allah ُسْبَحانَهُُ َوتَعَالَى selalu memberikan kesehatan, rezeki dan umur 

yang barokah. 
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 Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa 

hormat sedalam-dalamnya kepada Dr. H. Undang Juju, SE., MSi. Selaku dosen 

pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan atas kebaikan hatinya telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan 

petunjuk yang sangat berarti kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. Dan terima kasih juga kepada Drs. Yayat Ruhiyat selaku Dosen Wali 

yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan 

setulusnya kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, SP., M.Si., M.Kom., selaku Rektor Universitas 

Pasundan Bandung. 

2. Dr. Atang Hermawan, SE., MSIE., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Pasundan Bandung. 

3. Dr. H. Juanim, SE., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Pasundan Bandung. 

4. Dr. H. Sasa S. Suratman, SE., MSc., selaku Wakil Dekan II Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. 

5. Bapak Dikdik Kusdiana, SE., MT., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. 

6. Bapak Wasito, SE., MSIE., selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. 

7. Dr. H. Heru Setiawan, SE., MM., Sekretaris Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung, dan selaku 

penguji III yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan 

bermanfaat. 
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8. Dr. Yudhi Koesworodjati, SE., MPA., selaku Penguji II yang telah 

memberikan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat. 

9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi 

Manajemen Universitas Pasundan yang telah memberikan ilmu yang sangat 

berguna bagi penulis. 

10. Kang Fajar Istiarso selaku pembimbing di Redscircle  

11. Semua teman-teman seperjuangan Manajemen angkatan 2013. Untuk semua 

pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam 

menyelesaikan Skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Semoga segala amal baik, bantuan dan partisipasinya mendapatkan 

balasan dari Allah ُسْبَحانَهُُ َوتَعَالَى. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan 

skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka penulis dengan segala kerendahan hati 

menerima dengan terbuka jika ada kritik dan saran dalam laporan ini agar laporan 

ini dapat bermanfaat. 

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 

 

Bandung, Februari 2019 

Penulis  

 

 Rizki Muhammad Subcki 


