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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta segala 

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

penyususan Tesis yang berjudul : “Pengaruh Harga, Persepsi Kualitas dan Citra 

Merek terhadap Keputusan Pembelian melalui Minat Beli konsumen pada produk 

Honda Spacy (Studi Kasus pada PT Wahana Makmur Sejati)” 

 Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelas Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen 

di Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Tesis ini merupakan 

hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang terdiri dari lima 

bab, yaitu : Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan 

Pembahasan serta Kesimpulan dan Saran. 

   Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa 

berkat Tuhan YME dan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh 

karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara 

langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya 

ilmiah ini. Oleh karena itu, dengan diiringi rasa syukur kepada Tuhan YME, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada : 

1. Dr. Ir. Achmad Fachrodji sebagai dosen pembimbing yang telah 

membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan Tesis ini dari 

awal hingga Tesis ini dapat diselesaikan.  
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2. Dr. Aty Herawati, M.si selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen 

Universitas Mercu Buana yang telah memimpin Program Studi Magister 

Manajemen dengan penuh bijaksana. 

3. Seluruh Dosen Pengajar, staff Tata Usaha, dan Petugas Perpustakaan 

Magister Manajemen Universitas Mercu Buana. 

4. Orang tua dan keluarga kecilku (Utari, Akhtar, Sheen) tercinta serta 

sahabat-sahabat yang tiada henti mendoakan, memberi dukungan dan 

semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.  

5. Rekan-rekan mahasiswa kelas MM UMB 2016 sabtu siang dan rekan-

rekan mahasiswa lainnya yang telah menaruh simpati dan bantuan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini 

 Kiranya hasil penulisan ini dapat memberi sumbangsih dalam 

meningkatkan penjualan sepeda motor honda di Indonesia dan berguna bagi kita 

semua. 

Jakarta, 31  Agustus 2018 

                                                                                                    Penulis 
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