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KATA PENGANTAR 

 

Shallom, Segala Puji Syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

proposal skripsi ini dengan baik yang berjudul “ANALISIS PENGARUH 

PERSEPSI HARGA, LOKASI DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN 

SEWA GUDANG (Studi Kasus Pada Kawasan Industri Marunda Center)” 

Proposal Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar 

sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Mercu Buana. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan 

yang tidak lain disebabkan oleh keterbatasan ilmu dan pengetahuan serta 

pengalaman. Namun demikian, penulis berusaha sebisa mungkin melakukan yang 

terbaik di dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun pada kenyataannya hanya 

bisa memberikan hasil yang sederhana yang tidak luput dari kekurangan dan 

kesalahan. 

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Ibu 

Nur Endah Retno Wuryandari, S.Sos, MM, selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah memberikan banyak saran, waktu, bimbingan, semangat, motivasi, 

pengetahuan dan nasehat – nasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan 

kepada penulis.  

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis haturkan Alhamdulillah 

atas kekuasaan Allah SWT yang telah mencurahkan anugerah-Nya dan ingin 
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berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini terutama kepada: 

1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM ., IPU, Cipsas selaku Rektor 

Universitas Mercu Buana. 

2. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., Cipsas., CA., Csr selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Dudi Permana., Ph.D, selaku Ketua program Studi Manajemen S1 

Universitas Mercu Buana.  

4. Bapak M. Soelton Ibrahem, S. Psi., MM selaku Sekretaris 1 Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana 

5. Ibu Ryani Dhyan Parashakti, SE, MM selaku Sekretaris 2 Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana  

6. Kedua orang tua tercinta (Ibu Sarah Tinur Jaya, Bapak Hosmin), Adik 

Anggun Mannuela yang telah memberikan semangat, do’a dan dukungan 

moral dan material yang tiada henti – hentinya kepada penulis serta 

memberikan semangat dan memberikan banyak inspirasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini 

7. Metha Alexandra, teman seperjuangan yang sangat banyak membantu, 

bertukar pikiran dalam proses pembelajaran dan penyusunan skripsi ini. 

8. Bapak Iwan Yuswanto Djunaedi, MBA. selaku Direktur di perusahaan 

Marunda Center dalam memberikan dukungan untuk penulis. 

9. Sahabat tercinta yang tiada henti memberi dukungan dan motivasi kepada 

penulis. 
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10. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima 

kasih atas bantuan, motivasi serta doanya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik 

yang membangun dari berbagai pihak.  

Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan 

khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir kata dengan segala 

ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan 

kelemahan dalam skripsi ini. 

 

Jakarta, 31 Agustus 2018 

 

    Angelia 
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