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KATA PENGANTAR 

 

Assalammualaikum Wr. Wb 

Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi guna memenuhi syarat menjadi sarjana ekonomi di Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. Dalam penyusunan skripsi ini 

penulis menarik judul “Pengaruh Komunikasi Pemasaran Terpadu terhadap 

Citra Perusahaan  pada Sari Anzailla (SA) Wedding and Event Organizer di 

Kota Bandung” 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan waktu dan 

pengetahuan serta informasi yang diperoleh penulis. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari 

bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada 

Bapak Dani Dagustani, Ir., MM  selaku Pembimbing dalam pembuatan skripsi ini, 

“Terimakasih banyak pak, telah bersedia meluangkan waktunya untuk 

membimbing, dan memberikan nasehat yang sangat berguna kepada penulis”. 

Dalam kesempatan ini pun penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibu Prof. Dr. Ina Primiana, SE., MT. selaku Ketua STIE Ekuitas. 

2. Bapak Dr. rer. nat. Martha Fani Cahyandito, MSc., CSRS. selaku Wakil Ketua 

I bidang Akademik STIE Ekuitas. 
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3. Bapak Dr. Herry A. Buchory, SE., MM. selaku Wakil Ketua II bidang 

Administrasi Umum STIE Ekuitas. 

4. Bapak Dr. Sudi Rahayu, SE., MM. selaku Wakil Ketua III bidang 

Kemahasiswaan STIE Ekuitas. 

5. Ibu Maya Irjayanti, S.E., MBA. selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen 

STIE Ekuitas. 

6. Ibu Mirza Hedismarlina, ST., MBA selaku Sekretaris Program Studi S1 

Manajemen STIE Ekuitas. 

7. Ibu Dr. Rr. Rachmawati, SE., M.Si selaku dosen wali penulis yang selalu 

meberikan arahan dan motivasi. 

8. Bapak/Ibu Dosen pengajar dan seluruh staf karyawan STIE Ekuitas yang telah 

memberikan informasi, motivasi dan bimbingan. 

9. Pimpinan dan jajaran Sari Anzailla (SA) Wedding and Event Organizer yang 

telah memberikan bimbingan dan arahan terutama kepada Ibu Oni Kania Agus 

dan Bapak Redhiana. 

10. Ayahanda tercinta, Bapak Ir. Bambang Agus Winoto yang selalu memberikan 

doa dan  motivasi kepada penulis. 

11. Ibunda tercinta, Ibu Dewi Widyawati yang senantiasa memberikan kasih 

sayang tiada henti dan doanya demi kelancaran penulis. 

12. Kakak dan Adik-adiku, Ayang Indra Fauzi dan Tri Pria Falidal Zihad, Ninuk 

Manisswara, yang selalu memberikan semangat dan keceriaan kepada penulis. 

13. Kepada rekan-rekan seperjuangan penulis Nizar, Dini, Dhea, Henny, Riska, 

Rizkia, dan kepada Teja, Prima Hengki, kosan khatulistiwa, kosan 22, 

Manajemen 2, yang selalu mengajarkan arti perjuangan kepada penulis. 
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14. Rekan-rekan Photography, Wedding Organizer, dan KPH Music yang sangat 

banyak mengajarkan penulis arti kebersamaan serta keceriaan, tangis, dan arti 

hidup kepada penulis. 

15. Semua pihak terkait lainnya yang telah membantu penulis baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai kritik 

dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna meningkatkan 

kemampuan penulis dimasa yang akan datang. 

Penulis berharap, dengan penyusunan skripsi ini dapat memberikan 

informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas dan penuh dengan manfaat 

kepada semua pihak termasuk mahasiswa agar lebih mengetahui gambaran nyata 

berkaitan dengan judul penulis dan sebagai pengaplikasian dari teori yang telah 

diperoleh di bangku perkuliahan, amin. 

 

 

Bandung, 28 Juli 2015 

 

        Penulis  

 

 


