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KATA PENGANTAR
 
 
 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta atas segala 

rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan Tesis yang berjudul : Analisis Kualitas Produk, Persepsi Harga, 

Distribusi, dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan Air Minum dalam 

Kemasan Quelle di Kota Cilegon. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi 

sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program 

Studi Magister Manajemen di Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana 

Jakarta. Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan 

dan bantuan dari berbagai pihak. Secara khusus pada kesempatan ini, penulis 

menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak 

langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Secara 

khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada bapak Dr. 

Alugoro Mulyowahyudi, M. Sc, sebagai dosen pembimbing yang telah 

membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan Tesis ini dari awal 

hingga akhir. Tak lupa penulis juga berterimakasih kepada Ketua Program Studi 

Magister Manajemen, Ibu Dr. Aty Herawati, MSi. Demikian juga penulis 

menyampaikan terimakasih kepada seluruh dosen dan staf administrasi Program 

Studi Magister Manajemen, termasuk rekan-rekan mahasiswa yang telah menaruh 

simpati dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Akhirnya 

penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, adik-adik, suami, 

serta keluarga yang lainnya yang dengan penuh kasih sayang dan kesabarannya 

mendorong penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Kiranya hasil penulisan 

ini dapat member sumbangsih dalam masalah pemasaran khususnya terkait 

kepuasan pelanggan di Indonesia. 
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