
 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga pada akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan 

Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kartu Perdana Simpati di CV. 

Akar Daya Mandiri Bandar Lampung ’’. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang 

dari kriteria penelitian yang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

sifatnya membangun penulis sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca serta peneliti 

selanjutnya. 

 

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak menemukan 

hambatan-hambatan, namun berkat rahmat serta karunia Allah SWT serta 

bantuan, bimbingan, pengarahan dan saran dari semua pihak, akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini.  



Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan mengucapan 

terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses 

penyusunan skripsi ini, kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

2. Ibu Aida Sari, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Lampung. 

3. Ibu Yuningsih, S.E., M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

4. Bapak Asep Unik, S.E., M.E. selaku Pembimbing Akademik. 

5. Bapak Mustafid, S.E., M.M. selaku Pembimbing I. Terima kasih Pak atas 

kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses 

penyelesaian skripsi ini. 

6. Bapak Mudji Rachmat Ramelan, S.E., M.B.A. selaku Pembimbing II. Terima 

kasih Pak atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik 

dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

7. Ibu Roslina, S.E., M.Si. selaku dosen Pembahas pada seminar I dan II. Terima 

kasih Ibu atas kritik dan saran pada saat seminar. 

8. Bapak Rinaldi Bursan, S.E., M.Si. selaku Penguji Utama pada ujian skripsi. 

Terima kasih Pak telah memberikan masukan dan saran saat ujian. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis, selama 

kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 



10. Seluruh Bapak dan Ibu Staf  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Lampung yang telah banyak membantu penulis. 

11. CV. Akar Daya Mandiri Bandar Lampung. Terima kasih telah memberi 

kesempatan saya untuk bekerja dan membantu dalam skripsi ini. 

12. Kepada kedua orang tua aku, terima kasih banyak atas dukungan, doa dan 

perhatian selama ini, sampai aku akhirnya bisa mendapatkan gelar Sarjana. 

Terima kasih mama yang selalu bantu aku, selalu kasih masukan buat aku, 

selalu ada di samping aku, selalu memberikan segalanya buat aku. Aku sayang 

Mama. Terima kasih papa yang selalu setia mengantar aku ke kampus, maaf ya 

Pa, aku selalu merepotkan. Aku sayang Papa. 

13. Untuk kakak-kakak aku, Duka Lindy dan Uan Aldi terima kasih atas doa nya 

selama ini. Selalu doakan yang terbaik buat aku ya dan semoga kita bertiga 

menjadi orang yang sukses. Amin. 

Untuk Uan Aldi, semoga segera menyusul ya menjadi S.H.  

14. Untuk kakak ipar aku, Mas Cahyo. Semoga tambah sukses dan doakan aku bisa 

menjadi sukses juga seperti Mas Cahyo. 

15. Keponakan-keponakan aku, Mas Fathan dan Adek Hafidz semoga bertambah 

usia menjadi tambah pinter.  

16. Semua keluarga besar aku, terima kasih atas dukungan yang diberikan. Untuk 

nenek aku, terima kasih banyak atas doa nya selama ini. Untuk sepupu aku, 

Andyn dan Citra terima kasih doa nya. Semoga kita semua menjadi orang 

sukses. 

17. Untuk Adhimas Mukti Nugraha seseorang yang spesial, terima kasih atas doa, 

dukungan, bantuan, perhatian, pengorbanan selama ini. ‘Terima kasih ya Mas’. 



18. Teman-teman seperjuangan Ike, Iyut, Nia, Icha, Oval, Pandu, Simon, Iwan, 

Dudu, Oki, Angga, Fahrurrozi, Tito, Dodit, Adan, Ozi, Deni dan teman-teman 

lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak teman.  

19. Teman-teman kantor aku, (Mba dedeh, Mala dan Devi) terima kasih atas waktu 

yang diberikan untuk aku ke kampus selama bimbingan dan seminar. Terutama 

untuk Devi, terima kasih banyak ya atas doa, dukungan dan bantuan selama ini, 

sampai akhirnya aku wisuda. Walaupun selama ini Devi cerewet banget 

tentang skripsi aku, kita pernah tidur tengah malam mengerjakan skripsi dan 

sampai kita juga pernah ribut gara-gara skripsi aku. Terima kasih ‘cuy devi’. 

20. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut 

membantu dan mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini. 

 

Demikian kata pengantar ini disusun. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi 

banyak pihak. Mohon maaf atas semua kekurangan dan semoga skripsi ini dapat 

digunakan sebagai bahan referensi tambahan oleh beberapa pihak.  

Selamat membaca dan terima kasih. 

 

 

                                                                                    Bandar Lampung, Mei 2013 
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