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KATA PENGANTAR 

       Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan 

kehadirat Allah Subhana Huwwata’ala, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya 

penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengaruh Self 

Confidence Terhadap Keputusan Pembelian Helm merek Shoei pada 

Komunitas Helmet Lovers Indonesia”, yang merupakan sebagai salah satu 

syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) di Fakultas Psikologi 

Universitas Mercubuana Meruya.  

      Penulis menyadari bahwa dalam melaksanakan penelitian ini tidak terlepas 

dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu dengan tulus dan segala 

kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada:  

1. MAMAH dan AYAH untuk segala dukungan dan cintanya. 

2. Dr. H. A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing 

yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran.  

3. Dr. Antonius D.R. Manurung, M.Si. Selaku Dosen Wali yang telah menjadi 

orang tua kedua saya selama menempuh pendidikan S1 di UMB.  

4. Segenap dosen pengajar Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Meruya 

yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama menempuh perkuliahan. 

5. Seluruh responden penelitian yaitu Anggota Helmet Lovers Indoensia dan 

Helmet Lovers Tangerang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk 

membantu menyelesaikan penelitian ini.  
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6. Dua adikku untuk segala waktu kapanpun mendengarkan cerita saya dan selalu 

mengajak bermain di rumah.  

7. Seluruh keluarga besar cokro winangun & tasdik argadijaya untuk segala 

motivasi dan doanya dan pertanyaan “kapan wisuda?” nya.  

8. Sahabatku di luar kampus: fits project, hypesquad, keluarga kembar dan 

sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih untuk waktu 

kebersamaan yang selalu ada di luar kampus sampai saat ini.  

9. Sahabatku di dalam kampus: MPM SEJAHTERA, cere fams, monde butter 

cookies, kosan nanda, alfan, dafi, riyan, nadya, yossy, kaka dan dede gemes yang 

pernah peneliti kenal, terimakasih atas waktu kebersamaan ketika kuliah sampai 

saat ini telah menjadi teman yang selalu ada dalam kesusahan maupun 

kebahagiaan.  

10. Orang yang disayang, yang selalu paling mensupport, Risma Berliana Ayunda 

selaku orang yang spesial bagi peneliti.  

11. Seluruh sahabat Psikologi angkatan 2014 dan sahabat di luar jurusan Psikologi 

yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman hidup selama 

perkuliahan.  
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       Dalam skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan 

karena terbatasnya pengetahuan, kemampuan, waktu, dan tenaga yang penulis 

miliki, untuk itu peneliti mengharapkan sara yang bersifat membangun guna 

penyempurnaan laporan penelitian ini.  

       Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga karya ini 

mampu membawa manfaat bagi penulis sendiri khususnya, bagi pengembangan 

ilmu dan pengaplikasiannya.  

                                                                                     Jakarta,  25 Juli 2018  

                                                                                      Penulis  

                                                                                       

 

                                                                                  

Mochamad Albert Nurcahyo  
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