KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan judul “Pengaruh Persepsi Harga, Lokasi dan Corporate Social
Responsibility Terhadap Keputusan Pembelian Pada Alfamart di Wilayah
Ciledug Tangerang”.
Dalam penyusunan proposal ini penulis menyadari sebagai manusia biasa
tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta
pengalaman. Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari
bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya
Ibu Erna Sofriana Imaningsih, SE., M.Si, selaku dosen pembimbing yang selalu
memberikan saran & semangat selama penyelesainya skripsi ini hingga akhir. Oleh
karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ucapkan Alhamdulillah atas kekuatan
Allah SWT yang telah mencurahkan anugerah-Nya dan ingin berterima kasih pada
semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Keluarga Besar penulis khususnya Mama Papa tercinta dan adik saya yang selalu
memberikan doa, dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan proposal ini.
2. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, M.M selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
3. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mercu Buana.
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4. Bapak Dudi Permana, S.T., M.M., Ph.D selaku Ketua Program Studi Manajemen
S1 Universitas Mercu Buana.
5. Mochamad Soelton, S.Psi,. MM selaku Sekertaris 1 Program Studi S1
Manajemen Universitas Mercu Buana Jakarta.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu buana Jakarta
yang telah memberikan ilmu dan pengalamanya yang sangat berarti selama study
di Universitas Mercu Buana Jakarta.
7. Novia Ani C, A.Md yang telah memberikan semangat dan motivasi yang luar
biasa hingga terselesaikannya proposal ini.
Bagi pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah
memberikan motivasi dan bantuan yang berarti, penulis ucapkan terima kasih.
Penulis menyadari banyak keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam
penyusunan dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran, dan
masukan yang membangun.

Jakarta, 06 Maret 2018

Prayoga Pangestu
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