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KATA PENGANTAR 

  

Assalamu’alaikum Wr.Wb.  

       Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia rahmat 

dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini sesuai dengan 

yang diharapkan. Penulisan Usulan Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi 

sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen Universitas 

Komputer Indonesia, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian 

ini yang berjudul “Pengaruh Green Product dan Green Brand Terhadap 

Keputusan Pembelian Tote Bag di Rumah Karung Goni Bandung”. Penulisan 

Usulan Penelitian ini merupakan kesempatan yang berharga sekali untuk mencoba 

menerapkan beberapa teori yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah dalam 

situasi dunia nyata. 

       Penulis menyadari sepenuhnya bahwa baik dalam pengungkapan, penyajian dan 

pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

Banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bantuan, baik itu melalui 

kata-kata ataupun dorongan semangat untuk menyelesaikan penulisan Skirpsi ini. 

 

 



       Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih disertai 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Dr. Lita Wulantika, SE., M.Si. selaku ketua program studi S1 Manajemen  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang banyak memberikan ilmu dan nasihat 

yang berarti selama penulis berkuliah di Jurusan Manajemen,  

2. Dr. Raeni Dwi Santy, SE., M.Si selaku dosen Pembimbing yang selalu 

memberikan ilmu dan nasihat yang berarti selama penulis melakukan 

penelitian dan bimbingan, serta telah meluangkan waktu dan memotivasi 

penulis selama penyelesaian usulan penelitian ini. 

3. Dr.Lita Wulantika, SE., M.Si. selaku Wali Dosen penulis dan MN-7 angkatan 

2015  di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas 

Komputer Indonesia. 

4. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer 

Indonesia untuk pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran hidup yang 

penulis dapatkan selama menempuh perkuliahan.  

5. Bapak Muhammad Faris selaku manajer produksi Rumah Karung Goni yang 

bersedia untuk membantu menulis skripsi ini. 

6. Orang tua penulis Ibu Enny Kustianny dan Ayah Didi Rukma yang selalu 

mencurahkan kasih sayang, senantiasa mendoakan, dan menyemangati 

penulis setiap waktu.  

7. Saudara penulis, Muhammad Haikal, Nabila Adriany 
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8. Sahabat-Sahabat Penulis yang memberikan Kebersamaan dan keceriaan serta 

motivasi penulis setiap waktu Aditya Saputra, Ery Erwinsyah, Fajar, Deka, 

Willy, Kiki, Mujal Maha, Ipank Agari, Hanif Chandra, Adrian Oktamayora 

9. Teman-teman satu Bimbingan Skripsi ( Ipank, Adrian, Edwin, Syukur, Iqbal, 

dan teman-teman yang tidak mungkin di sebutkan satu persatu. 

Demikianlah Skripsi ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan dan dapat 

memberikan sumbangsih pemikiran untuk perkembangan pengetahuan bagi penulis 

maupun bagi pihak yang berkepentingan. 

 Bandung, Februari 2020 

Penulis, 

 

 

 

Edwin Lukman Hakim 

21215292 


