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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur tak henti peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran 

Lingkungan dan Nilai Pelanggan Terhadap Niat Beli Ulang Philips LED”. 

Penyusunan Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat 

sidang guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen dan 

Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.  

Peneliti menyadari dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, karena didalamnya tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan. Hal ini 

dikarenakan keterbatasan peneliti baik dalam hal kemampuan, pengetahuan dan 

pengalaman peneliti. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang 

sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat lebih 

baik lagi.  

Selama penyusunan Skripsi ini peneliti banyak mendapat bantuan dari 

berbagai pihak, baik itu berupa dorongan moril maupun materil. Peneliti 

mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Allah Subhanallahu Wata‟ala, yang telah memberikan pertolongan dan 

kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kedua orang tua tercinta Ibunda serta Ayahanda. Doa dan kasih sayangmu 

selalu menjadi kekuatan dan motivasi bagi peneliti dalam menyusun 
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Skripsi ini, semoga anakmu ini dapat menjadi orang yang sukses dan 

menjadi kebanggaan keluarga.  

3. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas Komputer 
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Manajemen Universitas Komputer Indonesia yang selalu dengan sabar 

membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis dalam melakukan 

penelitian ini. 

7. Pak Aep Dadi selaku Ketua RW Perwakilan Pemukiman Griya Bandung 

Asri 1yang telah mempercayai penulis untuk melakukan penelitian. 

8. Staf Dosen Pengajar yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman 

serta dukungan kepada peneliti selama kegiatan perkuliahan. 

9. Staf Kesekretariatan Program Studi Manajemen yang telah memberikan 

pelayanan dan informasi.  
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11. Teman-teman terdekat yang tak bisa dituliskan satu-persatu. Terimakasih 

telah memberikan saran dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini dan 

terimakasih atas bantuan juga doanya. 

12. Semua pihak yang ikut membantu dan terlibat dalam penyusunan laporan 

skripsi. 

Harapan peneliti semoga apa yang disajikan dalam Skripsi ini memberikan 

manfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi para pembaca. 

Akhir kata peneliti panjatkan do‟a kepada Allah Subhanallahu Wata‟ala, 

semoga amal berupa bantuan, dorongan dan do‟a yang telah diberikan kepada 
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