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KATA PENGANTAR 

Assalammualaikum Wr. Wb 

Segala puji kehadirat Allah SWT atas segala nikmat karunianya yang tidak 

terhingga kepada penulis yang Alhamdulillah akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan karya tulis ilmiah/skripsi ini guna memenuhi tugas akhir di 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung dalam proses memenuhi 

salah satu syarat ujian sarjana ekonomi program studi S1 Manajemen, dengan 

judul “Pengaruh City Image Terhadap Minat Berkunjung (Kaus Kota Bandung 

dalam Meningkatkan Kunjungan Turis Asing )”. Juga baginda Muhamad SAW., 

dan para sahabat yang telah melapangkan jalan ini bagi kami dalam menuntut 

ilmu, semoga dialah role model sesungguhnya bagi kehidupan ini. Dan penulis 

bisa amanah atas gelar baru yang disandang yaitu  Sarjana Ekonomi. 

Kemudian Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini 

masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan waktu 

dan pengetahuan serta informasi yang diperoleh penulis. Dalam proses penelitian 

ini juga penulis mendapatkan berbagai banyak bantuan dari berbagai pihak, maka 

penulis  ingin mengucapkan terimaksih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibunda tercinta (Yeyet Nuryeti, S.Pd) yang telah Allah kirim seolah 

malaikat tanpa sayap, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh 

kasih serta cinta yang tulus, mengantarkan penulis membuka satu lagi 

pintu masa depan yang telah didepan mata. Kemudian Ayahanda tercinta 

(Alm.Yosep Sugiananto) sebagai panutan terbaik yang telah menjadi 

kekuatan penulis untuk terus mampu berdiri dan menjaga mimpi-mimpi 
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ini dari segala rintangan dan ujian yang coba menghalang. Serta kakak dan 

adik tercinta (Eka Kartika,AMKG – Reza Nur Muhamad Sidik), bapa 

Yana Suryana, S,Pd., yang juga telah sangat berperan aktif dalam 

perjalanan penulis selama 4 tahun terakhir serta seluruh keluarga besar 

yang selalu mendoakan keberhasilan penulis. 

2. Ibu Prof. Dr. Ina Primiana, SE.,  MT.  Selaku Ketua STIE Ekuitas 

3. Bapak Dr.rer.nat. Martha Fani Cahyandito, M.Sc., CSRS. Selaku Wakil 

Ketua I Bidang Akademik STIE Ekuitas 

4. Bapak Dr. Herry Achmad Buchory, SE., MM. Selaku Wakil Ketua II 

Bidang Administrasi Umum STIE Ekuitas 

5. Bapak Dr. Sudi Rahayu, SE., MM. Selaku Wakil Ketua III Bidang 

Kemahasiswaan STIE Ekuitas 

6. Bapak Dr. Anton Mulyono Azis, SE., MT. Selaku Ketua Program Studi S1 

Manajemen STIE Ekuitas yang sekaligus sebagai wali dosen. 

7. Ibu Maya Irjayanti, SE., MBA. Selaku Sekretaris Program Studi S1 

Manajemen STIE Ekuitas 

8. Bapak Dani Dagustani, Ir., MM selaku dosen pembimbing yang telah 

sabar membimbing peneliti hingga mampu menyelesaikan setiap rintangan 

yang datang dalam proses penelitian ini. Semoga bermanfaat bagi penulis 

di masa yang akan datang. 

9. Bapak Deden Sutisna selaku dosen Metodologi Penelitian yang dengan 

ikhlas selalu membimbing, walau masa perkuliahan telah selesai. Semoga 

keikhlasan  beliau bisa menjadi ibadah. 
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10. Pimpinan dan seluruh karyawan Saung Angklung Udjo yang telah 

membantu dan memberikan ijin dalam proses pengambilan sampel. 

11. Keluarga FORMAIS yang selalu setia mencintai karena iman. Terutama 

kakak-kakak hebat A fauzi, A Erwin, A deki, A Singgih, A Yudi yang 

selalu membimbing hingga penulis mampu bermetamorfosis kearah yang 

lebih baik. My Brother Vidy Hacidi yang selalu mengingatkan penulis 

ketika feel down dengan kedewasaannya. Serta Friend5hine (Zahra, Ami, 

Hillary,Ika) yang akan terus bersinar. 

13. Sahabat-sahabat terkasih Yuli Kwania, Nadiyya Anindita, Fitri Aprilani, 

Mey Mey Melinda, Fanny Nopiani dan Uni Mira semoga persahabatan ini 

akan  tetap terjaga hingga kelak. 

14. Segenap jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 

Pemerintahan Kota Bandung terutama Walikota Bandung Ridwan Kamil 

yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk membangun Kota 

Bandung yang lebih baik khususnya dalam wisata kota melalui penelitian 

ini, untuk mewujudkan Bandung Juara. 

15. Teman-teman warga Korea Selatan, Kyuhyun Oppa yang telah 

memberikan semangat selama 3,5 tahun untuk terus belajar (감사해요). 

Serta seluruh teman-teman Hunminjongeum khususnya angkatan satu. 

16. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena 

keterbatasan. Tapi penulis yakin sekecil apapun kebaikan yang telah kalian 

lakukan untuk penulis akan mendapat nilai yang luar biasa di mata Allah 

SWT. Amin 
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Dengan segala keterbatasan yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis 

sangat menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua 

pihak guna meningkatkan kemampuan penulis dimasa yang akan datang. Penulis 

berharap, dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi 

pembangunan wisata Kota Bandung khususnya dan masyarakat luas pada 

umumnya. 

  Bandung,03 Februari 2015 

Penulis 

 


