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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan 

penelitian ini. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, beserta keluarganya, dan para sahabatnya. 

Dengan mengharap Ridho Allah SWT, dan yang masih memberikan 

nikmat umur kepada kita semua khususnya bagi penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini berjudul “PENGARUH INOVASI PRODUK DAN 

LOKASI TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING”. Sholawat serta salam 

selalu terlimpah curahkan terpanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

Tiada gading yang tak retak, maka dari itu penulis menyadari sepenuhnya 

skripsi ini jauh dari sempurna, namun walaupun demikian besar kiranya harapan 

karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak. Penulis dengan lapang dada dan 

besar hati menerima kritik dan sarannya. 

Penulis skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah 

diberkahi Allah SWT dengan bersifat yang baik, yaitu pihak-pihak yang telah 

diijinkan Allah SWT untuk membantu penulis. Oleh karena itu penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Orang tua, juga keluarga yang telah mencurahkan kasih sayang, memberikan 

nasihat, masukan, dorongan semangat dan doa serta pengertian waktu dan 

materi yang dapat memberikan support sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 
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2. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir. MS. selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

3. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si., Ak.CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

4. Hj. Elis Listiana M, S.E., MM., selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

5. H. Asep Budiman, S.E., M.P. selaku Dosen Pembimbing ke 1 (satu) yang 

selalu memberikan arahan dalam penulisan usulan penelitian. 

6. R. Lucky Radi R, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing ke 2 (dua) yang 

selalu memberikan arahan dalam penulisan usulan penelitian. 

7. Dr. Dedi Rudiana, S.E., M.P. selaku Wali Dosen Manajemen E 2013. 

8. Keluarga Manajemen E 2013 

9. Teman-teman UKM Seni Musik Unsil 

10. Teman-teman Manajemen Operasional 2013 terima kasih atas dukungan dan 

kebersamaannya. 

11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberi semangat, doa, terima kasih banyak. 

Penulis tidak bisa membalas kebaikan yang telah diberikan, hanya kepada 

Allah lah penulis serahkan, semoga amal baik yang disertai keikhlasan dari semua 

pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT., Jazaakumullaahu 

ahsanal jazaa. 



vii 

 

Harapan dari penulis, semoga hasil karya yang ditulis ini bermanfaat untuk 

semua pihak yang membutuhkannya,walaupun karya tulis ini sangat sederhana 

dengan segala keterbatasan. 

 

Tasikmalaya, Juli 2019 
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