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KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha

Penyayang atas segara rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat

menyeleasikan penyusunan skripsi ini dengan judul "Analisa Strategi Pemasaran PT.

Surya Cipta Segara Batam". Skripsi ini berisi mengenai posisi bisnis perusahaan saat

ini dan rekomendasi strategi pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan pada

masa mendatang. Skripsi ini merupakan salah satu syarat utama guna memperoleh

gelar Sarjana Strata-1 pada Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas

Islam Indonesia.

Penulis menyadari tanda dukungan dari berbagai pihak, sulit rasanya

penelitian ini akan dapat dilaksanakan. Oleh karna itu, perkenankan penulis

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat-Nya dan tempat betkeluh kesah

serta ku mengadu.

2. Bapak Drs. H. Suwarsono, MA, selaku dekan Fakutas Ekonomi Universitas

Islam Indonesia, sekaligus sebagai dosen pembimbing.

3. Pimpinan dan para staff karyawan PT. Surya Cipta Segara Batam yang telah

meluangkan waktu dalam membantu penulis.

4. Ayahanda dan ibundaku tersayang yang telah memberikan semua

pengorbanan, kasih sayang dan juga doa yang tiada henti kepada ananda

sehingga penelitian ini dapat tersusun.



5. Abang dan adik-adikku tersayang ( a'agung, t'reni, giant, dan d'ian) serta

ponakan ku yang lucu Dodit, terima kasih buat semuanya atas doa dan

dorongan dari kalian.

6. Papa dan mama Tom, mas ade, mas yogi, gohek, angga, inank, anggiela yang

bandel, lombok ijo, jo, n semua orang rumah santan yang sering membantu

selama penulisan ini, terimakasih banyak. Akhirnya aku lulus

7. Sahabat-sahabatku tersayang: enon, nyot-nyot dan butet yang duluan

selesai...akhirnya aku nyusul kalian...bude n oeland buat kesempatan kita

rame-rame dan belajar hal-hal baru, m'indi, m'dini, pipit, m'weny, m'upi.eny

dan anak-anak kost yang telah memberikan kecerian tersendiri dan juga atas

persahabatan kalian yang tulus.

8. Aditya, ardi, rika, pipit, atas support dan kasih sayang kalian semua. Serta

kenangan indah disana yang ga akan dilupakan. So sweet haturauhun

pisannya :)

9. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari, dengan terbatasnya waktu dan juga pengetahuan sehingga

skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena penulis mohon maaf atas segala

kekurangan dalam penulisan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna dan

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Penulis
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