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 KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah meberikan nikmat dan 

karunia-Nya dan melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul “ Pengaruh Ketidakpuasan 

Konsumen, Kebutuhan Mencari Variasi dan Kualitas Produk Terhadap 

Perilaku Brand Switching” (yang dilakukan oleh mantan pengguna handphone 

smartfren di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk). Proposal ini bertujuan guna 

memenuhi salah satu syarat untuk bisa mengerjakan skripsi pada program Strata-1 

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

Penulis menyadari bahwa penelitian yang penulis buat masih jauh dari 

kesempurnaan akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Penyusunan skripsi 

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

berbagai pihak, terutama Bapak Dr. Tafiprios, SE., MM, selaku dosen pembimbing 

yang telah memberikan saran, waktu, dan bimbingan, dan nasehat-nasehat yang 

sangat bermanfaat untuk penulis. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 

Alhamdullilah atas ijin dan kekuasaan Allah SWT yang telah memberikan anugerah 

dan ridha-Nya kepada penulis serta penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal penelitian ini terutama 
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1. Kedua orang tua, kakak dan adik saya tercinta yang telah meberikan 

semangat, dukungan serta doa yang tiada hentinya kepada penulis serta selalu 

memberikan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM., IPV, selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana. 

3. Bapak Dr. Harnoviansah, Ak., Msi., CA., CIPCAS., CMA., CSRS, selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Dudi Permana, ST., MM., Ph.D, Selaku Ketua Program Studi S1 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

5. Bapak Dr. Tafiprios, SE., MM, yang sudah dengan sabar membimbing dan 

selalu support untuk kelancaran skripsi ini. 

6. Seluruh dosen dan staf Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmu-

ilmunya. 

7. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih 

atas bantuan, motivasi, serta doa-doanya. 

          Jakarta,12 September 2017 

 

 

 

               Gonih Kurniawan 
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