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KATA PENGANTAR 

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

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

skripsi ini dengan judul “Pengaruh Harga, Kualitas Produk dan Pengetahuan 

Konsumen Tentang Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian (Survai 

pada pengunjung KFC Cabang Daan Mogot Jakarta Barat)“. 

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari adanya keterbatasan dan 

ketidaksempurnaan  dalam  penyusunan  skripsi  ini,  baik  dari  segi  isi maupun 

penyajiannya. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan 

dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya berterima kasih 

kepada Dr. Lenny Christina Nawangsari, MM selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan dan 

nasehat- nasehat  yang  sangat  bermanfaat  yang  telah  diberikan  kepada  

peneliti. Oleh karena itu, penelitiingin berterima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 

1. Prof. Dr. N g ad i n o  S ur i p ,  M.S, selaku Rektor Universitas Mercu Buana. 

2. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS, CMA, CSRS selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

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

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Dr. Didin Hikmah Perkasa, SE., MM, yang telah memberikan motivasi dan 

arahan dalam penyusunan skripsi ini.  
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5. Luna Haningsih, SE., ME, selaku Ketua Penguji yang telah memberikan 

masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

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

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah membantu hingga selesainya 

penelitian ini. 

7. Pengurus gedung Universitas Mercu Buana Jakarta  yang telah membantu 

hingga selesainya penelitian ini. 

8. Kedua Orang Tua saya yang telah banyak mengorbankan biaya, tenaga, 

waktu, doa dan restunya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

9. Seluruh anggota keluarga tercinta yang telah memberikan semangat, doa dan 

dukungan moral yang tiada hentinya kepada peneliti. 

10. Pihak-pihak lain yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah 

banyak membantu dalam penelitian ini. 

Terakhir, peneliti mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan 

kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga penelitian ini bermanfaat 

bagi peneliti dan pembaca pada umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan 

dan kerendahan diri, peneliti  mohon maaf apabila ada  kesalahan dan kelemahan 

dalam skripsi ini. 

Jakarta,  Januari 2019 

 

Tini Kartini 
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