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PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul: 

ANALISA STRATEGI BAURAN RITEL UNTUK MENINGKATKAN 

DAYA SAING MXNI MARKET SUB-MART 

Adalah benar hasil karya saya sendiri yang belum pemah dipublikasikan. Semtia 

sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat 

diperiksa kebenarannya, serta dijamin kerahasiaannya. 

Jakarta, Januari 2001 
Yang membuat pemyataan 

Fadli Rusdi 
0001206.18 
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KATA PENGANTAR 

Syukur AlhamduW1ah kehadirat Allah SWT atas selesainya gladikarya ini, 

semoga Allah memberikan keberkahan kepada gladikarya ini menjadi sebuah karya 

yang berguna. Shalawat dan salam kepada nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, 

dan pengkutnya sampai akhir zaman yang senantiasa istiqomah dalam memegang al- 

Islam. 

Penulis menyadari ada terdapat kekurangan dalam penulisan gladikarya ini, untuk 

itu masukan yang membangun dan laitis sangat diharapkan untuk perbaikan 

gladikarya ini menjadi lebih baik. 

Pada akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

ikut be jasa dalam penulisan gladikarya ini, terutama kepada: 

1. Dr. Ir. Ujang Sumanvan, MSc selaku dosen pembimbing pertama atas 

bimbingan dan arahannya selama proses penulisan gladikarya, 

2. Ir. Agus Maulana, MSM selaku dosen pembimbing kedua atas saran dan 

bimbingamya selama proses penulisan gladikarya, 

3. Prof. Dr. Ir. E. Gumbira Sa'id, MA.Dev selaku ketua program studi pasca 

sarjana MMA-IPB atas semya pendidikan yang diherikan selama ini, 

4. Ir. Rulli Sutisua, Drs. Ahyudin, dan seluruh karyawan mini market SUB-Mart 

atas semua fasilitas dan bantuan yang d i b d a n ,  

5. Seluruh staf dosen MMA-IPB atas semua pendidikan dan arahan selama ini, 
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6. Seluruh staf perpustakaan, staf akademik, staf laboratorium, staf pemasaran, 

staf front ofice, dan s e l d  staf MMA-IPB yang lainnya yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu atas segala bantuan dan dukungannya selama ini, 

7. Kedua orang tua tercinta atas semua kasih sayang, ciuta, pendidikan, dan 

do'anya selama ini. 

8. Kedua mettua tercinta atas semua do'a dan kasih sayangnya selama ini, 

9. Istri terchta atas semua motivasi dan dukungan selama ini, 

10. Seluruh keluarga atas dukungan, motivasi, arahannya selama ini, 

11. Seluruh teman-teman reguler 18 MMA-IPB atas dukungan dan 

kebersamaamya selama ini, 

dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada kesempatan 

ini yang telah be jasa dalam penyelesaian gladikarya ini, semoga bantuan yang telah 

diberikan dinilai oleh Allah SWT sebagai amal ibadah yang tidak terputus, jazakallah 

khairan katsiira. 

Jakarta, 11 Januari 2002 
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