
v 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Pengaruh Citra Merek, Harga dan Kualitas Produk terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Teh Pucuk Harum (Studi Kasus Pada 

Mahasiswa 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 ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat 
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pengetahuan dan nasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada 

penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin berterima kasih 

kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan SKRIPSI ini terutama 

kepada : 
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4. Seluruh dosen dan staff Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap 

ilmunya. 

5. Kedua Orang Tua saya Almarhum H. Subur dan Almarhumah Hj. Yuni 

yang telah membimbing, mendidik, memberikan kesempatan, 

memotivasi dan menginspirasi serta do’anya kepada saya di surga sana. 

Dan kedua adik saya M.Rifqi Sy dan Kayla Nizami Zulfia, serta seluruh 

keluarga besar yang telah memberikan semangat, do’a dan dukungan 

yang tiada henti-hentinya kapada penulis. 

6. Teman seperjuangan dalam berdiskusi dan mencari referensi, Jasun 

Anissa, Eka Mutia, Siska dan Natalia yang selalu saling membantu dalam 

proses penyusunan skripsi ini serta orang yang selalu mensuport dan 

memotivasi saya Agus Endriyanto, Humaedi dan Yoga Septian Malik, 

SE. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis selalu berusaha memperbaiki diri dan mengaharapkan segala 

bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. 

Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi 

penulis, pembaca dan peneliti selanjutnya. Akhir kata dengan segala ketulusan 

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