KATA PENGANTAR

Assalamua’alaikum Wr.Wb
Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala
nikmatdan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini
dengan judul penelitian “PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK DAN
CITRA

MEREK

TERHADAP

KEPUTUSAN

PEMBELIAN

SMARTPHONE IPHONE”.
.Dalam penulisan proposal ini, penulis menyadari masih adanya
keterbatasan, ketidaksempurnaan dalam penyusunan porposal ini, baik dari segi
penyampaian, penampilan, dan penyajiannya.
Penyusunan proposal ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan
bantuan yang sangat berarti dan bermanfaat dari berbagai pihak, khususnya
kepada bapak Arief Bowo Prayoga Kasmo, SE, MM, selaku dosen pembimbing
yang telah memberikan arahan, saran, bimbingan dan masukan-masukan yang
sangat bermanfaat bagi penulis. Serta penulis mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu dalam penulisan proposal ini terutama kepada:
1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
2. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Mercu Buana,
3. Bapak Dudi Permana, MM., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Manajemen
S1 Universitas Mercu Buana.
4. Bapak Arief Bowo Prayoga Kasmo, SE, MM, selaku dosen pembimbing.
Terima kasih atas segala bimbingan, saran dan kritik, yang telah diberikan
untuk saya.

iii

http://digilib.mercubuana.ac.id/

5. Seluruh Dosen dan Staff program studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah membantu, dan membelikan
segenap ilmunya.
6. Kedua orang tua saya Bapak Shofi’i dan Ibu Fatimah serta seluruh keluarga
yang memberikan semangat serta do’a yang tidak bisa tergantikan oleh
apapun yang menjadi sosok panutan yang baik.
7. Para sahabat saya Jefri Jeremia, Almer Luthfi Abdillah, Yusuf Rifai, Nurul
Khoiri, M. Kurniawan, Milio Hoky Yomasui dan semuanya yang tidak bisa
saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan doa.
8. Terima Kasih kepada Rieke Nurmalasari yang telah membantu merapihkan
Skripsi ini.
Semoga segala Do’a, bantuan dan dorongan yang diberikan akan
mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata, harapan penulis
semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Wasalamu’alaikum Wr.Wb
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