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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat 

Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Pengaruh Visual Merchandising, Promosi Penjualan dan Emosi 

Positif Konsumen terhadap Perilaku Impulse Buying (Studi Kasus Pada 

Konsumen AEON Mall BSD City)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi 

salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana 

Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana. 

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas dari 

kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

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

berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Catur Widayati SE, MM, selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, 

pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat diberikan kepada penulis. 

Penulis sangat berterima kasih dan menyadari bahwa laporan tugas akhir ini tidak 

lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah membantu dalam memberikan 

bimbingan, informasi maupun dukungan moril sehingga penulis dapat berhasil 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis sangat 

menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:  

http://digilib.mercubuana.ac.id/



vi 
 

1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM., IPU., CMA., MSS selaku Rektor 

Universitas Mercu Buan. 

2. Dr. Hamovisah, Ak., MSi., CA. CIPSAS., CMA., CSRA selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Dudi Permana. Ph.D, selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 

Universitas Mercu Buana. 

4. Kepada Orang Tua penulis Sumadi dan Tarwi yang selalu memberikan do’a, 

motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis. 

5. Seluruh Staff Dosen dan Karyawan Faklutas Ekonomi Manajem dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana Jakarta. 

6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak 

dapat disebutkan satu per satu. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan karena keterbatasan pengetahuan, oleh karena itu kritik dan saran 

sangat saya harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai 

tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Jakarta, 26 Agustus 2018 

 

 

Muklis Riyadi 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




