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KATA PENGANTAR 
 

Puji Syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini dengan judul “Hubungan Antara Patriotisme Konstruktif Dengan 

Keputusan untuk Membeli Sepatu Produk Impor Pada Mahasiswa Kelas 

Karyawan Di Universitas Mercu Buana” . Karya skripsi ini disusun guna 

memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Psikologi 

(S.Psi) pada program studi Psikologi di Universitas Mercu Buana Jakarta.  

 Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa dalam proses 

penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari beberapa pihak yang telah membantu 

terselesaikannya skripsi penulis dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :  

1. Terima kasih banyak Ibu Irma Himmatul Aliyyah, M.Psi., Psikolog selaku 

dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan 

dukungan, semangat yang tak pernah henti, dan bimbingannya dalam proses 

penulisan serta penyelesaian skripsi ini.  

2. Orang tua yang saya cintai, Papa Auh Barmara dan Mama Rosnarita, terima 

kasih untuk doa, dukungan dan semangat yang tak pernah henti diberikan 

untuk peneliti.  

3. Kakak dan Adikku tersayang Aries Barlian Saputra, Aviv Barnas Dwi Putra, 

Ariny Barroswatti, dan Andi Bimanusama yang selalu memberikan support 

serta pengertian yang luar biasa kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.  

4. Untuk yang tersayang dan tercinta Cendy Permana Putra, terima kasih banyak 

atas support dan doa yang tak pernah henti diberikan ke peneliti untuk 

menyelesaikan skripsi ini.  

5. Terima kasih juga untuk support dari teman-teman Psikologi Menteng 

angkatan 24 Mami Eliza, Bunda Rosidah, dll yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu, semoga Allah SWT selalu melindungi kalian semua.  
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6. Untuk sahabat-sahabat saya Kinanti, Efa, Sahara, Icha, Erna, dan Yuyun 

terima kasih banyak atas support yang diberikan, dan senantiasa selalu 

mengingatkan serta memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.  

7. Terima kasih juga untuk teman-teman satu bimbingan, cece Debrina, Indri, 

Echa, Vika, Anaking, Diana, yang sudah banyak membantu dan memberikan 

support untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Terima kasih untuk Aulia Rahma, atas dukungan dan semangatnya yang 

diberikan untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Terima kasih juga untuk semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah untuk kita semua. Amin 

Ya Robbal Alamin  

 

 Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, untuk itu perlu kritik dan saran membangun dari semua pihak. Peneliti 

berharap semoga skripsi yang melibatkan kegiatan, pengalaman dan pengalaman 

yang telah didapatkan bisa bermanfaat dan menjadi hal yang berguna untuk pihak-

pihak yang membutuhkan. 

 

                            Jakarta, 01 Agustus 2018 
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