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KATA PENGANTAR 

ْحَمِن هللاِ بِْســــــــــــــــــمِ  ِحْيِم الرَّ  الرَّ

Assalamua’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, shalawat semoga tercurah pada junjungan 

kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya serta para sahabatnya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Usulan Penelitian yang berjudul  

“PENGARUH CITY BRANDING “LET’S GO BELITUNG” TERHADAP 

CITY IMAGE DAN KEPUTUSAN BERKUNJUNG KE WISATA PANTAI 

TANJUNG TINGGI” (Survey pada Wisatawan Domestik yang berkunjung ke 

Belitung).  

Laporan usulan penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas 

Komputer Indonesia. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan 

Laporan Usulan Penelitian ini masih jauh dari sempurna baik mengenai isi maupun 

bahasanya tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh terbatasnya 

kemampuan, waktu dan pengalaman penulis. 

 Penulis sadar, pada akhirnya kelayakan suatu karya ilmiah seperti Laporan 

Usulan Penelitian ini sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam proses 

perolehan ilmu sebelumnya dan kemampuan seseorang dalam proses perolehan 

ilmu sebelumnya dan kemampuan mengkonsumsi ilmu tersebut, dan sangat 

menguasai dalam bidang keilmuannya, sehingga mampu menemukan masalah dan 

berupayan mencari penyelesaiannya. 
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 Dengan segala keterbatasan penulis, sesederhana apapun penelitian ini, 

semoga memiliki arti baik secara keilmuan ataupun secara moral dan sosial. 

Semoga hal ini dapat menjadi motivasi di masa yang akan datang, baik bagi penulis 

ataupun pihak yang memilki keterkaitan didalamnya. 

 Terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Tasman dan Ibunda 

Lisnawati atas kasih sayang dan doanya yang tidak pernah henti dipanjatkan serta 

motivasi dan dukungan yang diberikan dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga 

Allah SWT selalu memberikan kesehatan, rezeki dan umur yang panjang.  

 Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa 

hormat yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. Rizki Zulfikar, SE., M.Si selaku 

dosen pembimbing Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Komputer Indonesia yang telah banyak meluangkan waktu guna 

membimbing, megarahkan dan memberikan petunjuk yang sangat berharga daalm 

menyelesaikan laporan Usulan Penelitian ini.  

Dalam kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang dengan ikhlas membantu penulis baik secara moril maupun 

materil. Dengan segala rendah hati dan tulus ikhlas penulis ingin mengucapkan 

terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :  

1. Yth. Prof. Dr. Ir Eddy Soeryanto Soegoto, MT., selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia. 

2. Yth. Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., SE., M.Si. selaku Wakil Rektor I 

Bidang Akademik & Kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia. 

3. Yth. Prof. Dr. Ely Suhayati, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Dekan Universitas 

Komputer Indonesia. 
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4. Yth. Dr. Linna Ismawati SE.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Universitas Komputer Indonesia. 

5. Yth. Dr. Rizki Zulfikar, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Program Studi 

Manajemen Universitas Komputer Indonesia. 

6. Yth. Muhammad Iffan, SE., MM. selaku Dosen Penguji 1 Program Studi 

Manajemen Universitas Komputer Indonesia. 

7. Yth. Dr. Raeni Dwi Santy, SE., M.Si. selaku Dosen Program Studi 

Manajemen dan Penguji 2 Universitas Komputer Indonesia. 

8. Yth. Ibu Trustorini Handayani, SE,.M.Si selaku Dosen Wali Manajemen-8 

Universitas Komputer Indonesia. 

9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Program studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 

10. Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan moril maupun 

materil untuk dapat menyelesaikan penelitian ini. 

11. Kepada Muhammad Fauzan yang selalu memberikan dukungan dan 

motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. 

12. Kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan masukan dan motivasi 

yaitu Ferdianto, Dori Haryanto, Siti Naprianty, Hirnanda Agustiawan, 

Irsyan Pratama, Pebby Tiara Hendriyani, Ulfah Gusmira, Asfrila Dewi 

Firlandia, Gita Safitri 

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak 

laporan ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Akhir kata penulis mengucapkan 

mohon maaf apabila dalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat 
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kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari pembaca dimasa mendatang. 

Hanya do’a yang dapat penulis panjatkan kehadirat Illahi Robbi, semoga 

amal dan kebaikan tersebut mendapatkan balasan lebih dari apa yang telah di 

berikan. Amin ya Robbal Alamin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh. 
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