KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji dan syukur panjatkan kehadiran Allah SWT berkat Rahmat dan
hidayah-Nya penulis dapat Proposal Usulan Penelitian dengan judul “Pengaruh
fasilitas dan Oppinion leader Terhadap Keputusan Pembelian Kamar Hotel
Pada Hotel Ardan Bandung ”.
Penelitian ini penulis selesaikan guna memenuhi salah satu syarat dalam
melengkapi kurikulum dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas
Ekonomi

Program

Studi

Manajemen

Universitas

Komputer

Indonesia

(UNIKOM).
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Seminar Usulan Penelitian ini
masih jauh dari sempurna, baik isi maupun penampilannya. Hal ini dikarenakan
keterbatasan peneliti baik dalam hal kemampuan, pengetahuan dan sifatnya
membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat lebih baik.
Dalam penulisan laporan ini, penulis mendapat banyak bimbingan serta
bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan
ucapan terima kasih kepada:
1. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor Universitas Komputer
Indonesia.
2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec. Lic. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Komputer Indonesia.
3. Ibu Dr. Lita Wulantika, S.E, M.Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.
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4. Ibu Dr.Raeni Dwi Santy, S.E., M.Si. Selaku Koordinator Skripsi dan Tugas
Akhir Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Komputer
Indonesia.
5. Bapak Dr. Rizki Zulfikar , S.E., M.Si. Selaku Pembimbing Penulis yang telah
sabar dan memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga penulis bisa
menyelesaikan Proposal Usulan Penelitian ini.
6. Ibu Trustorini Handayani, S.E., M.Si. Selaku Wali Dosen Penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Komputer Indonesia
8. Orang tua, keluarga dan sahabat yang telah memberikan doa, semangat dan
dukungan.
9. Rekan-rekan satu bimbingan dengan penulis yang telah berbagi ilmu dan
memberikan masukan dalam pengerjaan proposal usulan penelitian
10. Kelas Manajemen yang telah berbagi ilmu dan memberikan masukan dalam
pengerjaan proposal usulan penelitian.
11. Dan kepada semua pihak yang terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu
persatu karena keterbatasan penulis.
Penulis menyadari bahwa proposal usulan penelitian ini masih banyak
kekurangan dan belum sempurna dari segi bentuk dan isinya, hal tersebut
disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka dari
itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun pola pikir
penulis dalam menyusun usulan penelitian ini.
Dengan ini penulis berterimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak
yang membantu penulis dalam penulisan proposal usulan penelitian ini dan
dengan ini penulis mengucapkan syukur alhamdulilah karena telah menyelesaikan
penulisan proposal usulan penelitian ini.
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Bandung, Mei 2019
Penulis

Rizkita Triana Hadyani
21215184
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