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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan waktu yang telah ditentukan, yang di berjudul “Pengaruh 

Electronic Word of Mouth Terhadap Kepribadian Merek pada Produk 

Kosmetik Wardah”. Penelitian ini disusun dan diajukan sebagai skripsi guna 

memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Strata-1 (S1) di 

Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. 

Harapan penulis semoga laporan ini dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa terwujudnya tulisan ini 

tidak lepas dukungan dari berbagai pihak. Peneliti secara khusus mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. 

Peneliti banyak menerima bimbingan, bantuan, pentunjuk, serta dorongan dari 

berbagai pihak baik yang bersifat morar maupun material. Pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada: 

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan Karunia-nya yang telah 

memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kepada orang tua tercinta, mama dan papa yang selama ini telah 

membantu peneliti dalam bentuk kasih sayang, perhatian, dan selalu 

memberikan dukungan serta do’a yang tidak ada henti-hentinya yang 

selalu dipanjatkan demi kesuksesan dan kelancaran peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

3. Kepada Bapak Dr. Irfan Aulia Syaiful, M.Psi, Psikolog, selaku dosen 

pembimbing yang memberikan saya motivasi, arahan, semangat, serta 
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selalu memberikan gagasan dan ide dalam penelitian ini sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

4. Terimakasih kepada seluruh subjek penelitian saya, yang sudah mau 

membantu saya dalam pengambilan data skrpsi saya.  

5. Kepada tim penelitian skripsi Eksperimen, Citra Dewi M dan Maulana 

Rizky, yang telah banyak membantu saya pada saat pengambilan data 

dan memberikan dukungan satu sama lain dalam pengerjaan skripsi ini.  

6.  Kepada sahabat-sahabat tercinta, Sefi Pratiwi, Nurah Mustika Al-

Zahra, Diah Lestariana, Amanda Novia B, Hikari Annisa, yang selalu 

menjadi coping stress saya dalam menjalani skripsi, menjadi sumber 

kebahagian untuk saya, dan selalu membantu, memberi dukungan serta 

semangat yang tidak henti-hentinya selama pengerjaan skripsi saya.  

7. Kepada anak-anak KA ER ES AN dan teman-teman kesayangan di 

kampus, Cendy, Moza, yang sudah membantu saya dalam penyelesaian 

skripsi saya dan juga mendukung dan memberikan perhatian serta 

semangat kepada saya. 
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