
v

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan

rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk Harga, dan Citra Merek

Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Sonic 150R ”. Skripsi

ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana 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.

Penyusunan sekripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang

sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Lenny Christina Nawangsari, Dr,
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