
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas

limpahan rahmat dan hidayahNya penulis telah dapat menyelesaikan tesis

dengan judul Pengaruh Diferensiasi, Promosi dan Positioning Terhadap

Keputusan Pembelian Mobil Honda di Kota Makassar.

Dalam perjalanan proses penyelesaian Program Megister ini,

penulis memperoleh suatu kesadaran yang tinggi untuk membenahi

keterbatasan kemapuan yang dapat meningkatkan wawasan dalam

mengikuti suatu perubahan ilmu dan pengetahuan. Kesadaran inilah yang

memberikan motivasi tinggi untuk terus mengingatkan kembali bahwa

menggali ilmu pengetahuan harus dilakukan melalui proses yang terus-

menerus berjalan.

Dengan selesainya tesis ini, penulis sepenuhnya mengakui dan

menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari

pembimbing-pembimbing serta berbagai pihak lainnya, meskipun

tanggung jawab akhir penulisan ini berada pada penulis sendiri. Dalam

kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucapkan

terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya

kepada :

Prof. Dr. Hj. Jeni Kamase, SE.,M.Si dan Dr. H. Sabri Hasan,

SE.,MM selaku Pembimbing. Kecerdesan, keluasan wawasan yang kritis,

kearifan beliau selalu memberikan waktu untuk berdiskusi dan
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mengarahkan, mendorong penulis agar senantiasa belajar dan bertindak

dengan lebih teliti dan hati-hati serta tidak mudah patah semangat.

Dengan selesainya tesis ini, tak lupa diucapkan terima kasih

sebesar-besarnya kepada mantan Ketua Yayasan Badan Wakaf UMI Prof.

Dr. H. Abdurrahman A. Basalamah, SE., M.Si (Almarhum) dan Ketua

Pembina Yayasan Wakaf UMI Prof. Dr. H. Mansyur Ramly, SE., M.S serta

Ketua Yayasan Wakaf UMI Makassar H. Mokhtar Noerjaya, SE., M.Si

yang telah menyediakan fasilitas untuk digunakan selama menjadi

mahasiswa pada Program Megister Manajemen pada Program

Pascasarjana UMI Makassar.

Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar Prof. Dr. Hj.

Masrurah Muktar, M.A yang telah memberikan kesempatan kepada

penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Megister Manajemen pada

Program Pascasarjana UMI Makassar.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Makassar Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.Si yang telah memberikan

kesempatan dan menfasilitasi kebutuhan akademik penulis untuk belajar

sungguh-sungguh sehingga pada akhirnya upaya belajar pada program ini

dapat terselesaikan dengan baik.

Ketua Program Studi Megister Manajemen Prof. Dr. H. Abdul

Rahman Mus, SE., M.Si yang telah banyak melayani dan mengarahkan

penulis mulai dari sejak penerimaan hingga selesai dari Program Megister

ini dengan tulus dan ikhlas, kedisiplinan yang tinggi dan kearifan dalam



melayani dan mengarahkan tentang apa yang harus dilakukan oleh

penulis dalam menyelesaikan Program Megister ini.

Para dosen yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah

banyak memotivasi, mendorong dan berdiskusi dengan penulis hingga

menyelesaikan studi pada Program Megister Manajemen PPs UMI

Makassar.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis ungkapkan terima

kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku tercinta, ayahanda H.

Ahmad Amiruddin dan ibunda Hj. Juwita Sari atas segala kasih sayang,

motivasi dan doa yang tulus demi kelancaran studi penulis juga sebagai

pembimbing utama hidup dan pendidik, serta kepada saudara saudariku

tercinta Reski, Rizal  dan Yusuf yang telah memberikan dorongan,

motivasi dan membantu penulis selama mengikuti pendidikan hingga

selesai.

Untuk semuannya itu, semoga Allah SWT, senantiasa dapat

memberikan balasan yang baik serta kesejahteraan dan mudah-mudahan

tulisan ini juga dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu

dan pengetahuan.

Makassar, November 2017

Penulis,

Ira Paramita


