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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbilalamin,  

 Puji Syukur saya  panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Marketing Public Relation dan Sales Promotion 

Terhadap Keputusan Pembelian Pupuk Phonska Bersubsidi PT. Petrokimia 

Gresik (Studi di Kabupaten Sragen)”.  

Tujuan penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 

 Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan baik moril 

maupun materiil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih dan 

penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. Fatchur Rohman, SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan 

Manajemen Universitas Brawijaya. 

2. Bapak Misbahuddin Azzuhri, SE.,MM.,CPHR selaku sekretaris 

jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya. 

3. Bapak Dimas Hendrawan, SE.,MM selaku dosen pembimbing yang 

telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan 

mengarahkan penulis selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

4. Yang terhormat Bapak Mugiono, SE.,MM dan Ibu Astrid 

Puspaningrum, SE.,MM selaku dosen penguji I dan penguji II yang 
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telah memberikan masukan-masukan untuk membuat skripsi ini 

menjadi lebih baik.. 

5. Kedua Orang Tua , dan kakak-kakakku tercinta yang selalu 

memberikan dorongan materiil dan non materiil kepada penulis. 

6. Ibu Hj. Dwi Wahyuni, ST sebagai Ketua KSU Mahkota Tani yang 

telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

7. Teman-teman terbaikku ( Ajeng, Rifki, Arya, Ines, Osi, Keke, Mbak 

Dian, dan Alifina) terimakasih atas semangat, kebersamaan, dan segala 

bentuk dukungannya. 

8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kelemahan 

dan kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi 

tercpainya kesempurnaan dalam skripsi ini. 

Saya akhiri kata pengantar ini dengan harapan semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi banyak pihak. Amin. 

      Malang, 3 Desember 2013 

      Penulis, 
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