KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Alhamdulillah Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Brand Image, Brand
Awareness, Dan Motivasi Konsumen Terhadap Keputusan Nasabah Dalam
Memilih Tabungan Haji BNI Syariah Cabang Cibubur”. Skripsi ini
merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana.Jakarta.
Penulis menyadari bahwa Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari
bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak.
khususnya Bapak Dudi Permana.,Ph.D.Selaku dosen pembimbing skripsi yang
telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehatnasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena
itu ,dalam kesempatan ini penulis ingin berterima kasih pada semua pihak yang
telah membantu dalam penyusunan proposal ini terutama kepada :
1. Prof. Dr. Ngadino Surip, MS selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
2. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Mercu Buana.
3.

Dudi Permana, Ph.D Selaku Ketua Program Studi Manajemen S1
Universitas Mercu Buana.
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4. Seluruh dosen dan staf Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya.
5. Kepada Orang Tua tercinta Bapak Eko Heru Irianto dan Ibu Endang
Palupi yang juga telah membesarkan dan mendidik serta memberi
dukungan dan doa yang tiada hentinya selalu kepada penulis.
6. Buat teman terdekat saya Mamluatul Hikmah, Hena April Yani, Risa
Nurjuliani, Nuryana Sari, Sumiarsih, Sri Rahayu dan sebagainya yang
telah memberikan dukungan dan memotivasi yang tiada henti .
7. Seluruh rekan-rekan Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mercu Buana angkatan 2014.
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 mengharapkan segala
bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.
Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi
penulis dan pembaca pada umumnya, akhir kata dengan segala ketulusan dan
kerendahan diri, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam
skripsi ini.
Wassalamualaikum Wr.Wb
Jakarta, 10 Maret 2019

Annisa Husna Fadhilah
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