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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, 

karunia serta bimbingan-Nya dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa 

tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para 

sahabatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Sistem Ads (Periklanan) Facebook Bisnis Dan Resource Based View 

Terhadap Keunggulan Bersaing Pada Pengusaha Distro Yang Tergabung 

Dalam Forum KICK Di Bandung”, yang merupakan salah satu syarat menempuh 

program strata 1 (S1) guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada program studi 

manajemen di Universitas Komputer Indonesia. 

Dalam penulisan skripsi ini, Peneliti menyadari betul bahwa penulisan 

skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan yang jauh dari 

sempurna. Untuk itu peneliti akan selalu menerima dengan tangan terbuka dan hati 

yang lapang untuk segala masukan yang ditujukan untuk penyempurnaan skripsi 

ini. 

Selama proses penulisan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan 

dari berbagai pihak, baik merupakan moril maupun materil yang tidak terhingga 

nilainya terutama kepada dosen pembimbing yaitu Prof. Dr. Raeni Dwi Santy, S.E., 

M.Si. Maka dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat peneliti mengucapkan 

terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang 

telah memberikan bantuannya kepada peneliti, yaitu sebagai berikut: 
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1. Allah SWT, yang telah menciptakan manusia beserta isinya. 

2. Ayahanda H Arifin dan Ibunda Hj Nani Suhartini tercinta yang telah melahirkan 

saya ke dunia ini dan telah banyak memberikan bantuan tak terhingga. 

3. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, Msc, Selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia Bandung. 

4. Dr. Lita Wulantika, SE., M.Si Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. 

5. Dr. Raeni Dwi Santy, SE., M.Si Selaku Pembimbing dalam mengerjakan skripsi 

dan mendidik selama bimbingan agar lebih menjadi sarjana yang berguna untuk 

masyarakat. 

6. Ibu Isniar Budiarti, SE., M.Si selaku Dosen Wali yang selalu memberikan 

motivasi kepada penulis. 

7. Rismaya, S.Sos dan Karina Octora Fauzia, S.Ikom selaku staff sekertariat 

Program Studi Manajemen yang sudah melayani dan memberikan informasi. 

8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Khususnya dosen program studi 

Manajemen. 

9. Seluruh Teman-teman seperjuangan Manajemen angkatan 2013, 2014 dan 

2015.  

10. Tantan, Yuharli, Ariza, Abdukhusaery, Eva, Alae dan Sera S.E selaku sahabat 

yang selalu memotivasi dan memberikan semangat untuk selalu berjuang. 

11. Semua pihak terutama Fauzi S.E, Irman S.E, Gegha S.E, dan Fikri S.E,  yang 

telah lulus, maaf tidak bisa di sebutkan satu per satu terima kasih atas semua 

bantuan dan motivasinya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan 
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semoga seluruh amal baik yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan 

Ridho dari Allah SWT, Amin 

          Bandung, Agustus 2019 

          Penulis, 

 

Ery Gyfari Zakawali 

          21213111 


