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rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Pengaruh Citra Merek, Perceived Value dan Word of Mouth Terhadap 
Minat Beli Ulang Tiket Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia. Skripsi ini 

dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun 

materil. Dan merupakan syarat untuk memperoleh gelar S1 pada Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas 

dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang 

sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Bapak Dudi Permana, ST MM., 

Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, 

bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat 

yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

penulis ingin berterimakasih pada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan skripsi ini terutama kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana. 

2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak.,M.Si, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Dudi Permana,ST MM., Ph.D selaku Ketua Program Studi 

Manajemen S1, Bapak M. Soelton Ibrahem, S.Psi., MM dan Ibu Ryani 

Dhyan Parashakti, SE, MM selaku Sekretaris I dan Sekretaris II Program 

Studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Mercu 

Buana. 

4. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

5. Teruntuk Mamiku, dan kakak saya serta lelaki terbaik yg kumiliki calon 

suami tercinta Adityo Heri Wicaksono yang telah memberikan doa, 

semangat dan dukungan hingga menginpirasi penulis untuk menyelesaikan 

skripsiini. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



 
 

vi 
 

6. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Terimakasih atas bantuan, motivasi serta doanya. 
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