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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulilah puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas berkah, rahmat, 

hidayah dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian ini dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk, Promosi,  dan Harga 

terhadap Keputusan Pembelian (Study Kasus Konsumen Sepeda Motor Nex di 

Ciledug)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bimbingan 

Dr. Endri., SE., MM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan 

saran, waktu, bimbingan, semangat pengetahuan dan nasehat yang sangat 

bermanfaat kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Ngadino Surip, MS. selaku Rektor Universitas Mercu Buana. 

2. Dr. Harnovinsah., Ak., M.Si., CA., CIPSAS selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Dudi Permana., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Universitas 

Mercu Buana. 

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

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

5. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai yang juga telah membesarkan dan 

mendidik serta memberi dukungan dan doa yang tiada hentinya selalu kepada 

penulis. Kakek, nenek, om, tante, kakak, dan adik yang penulis sayangi, terima 
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kasih yang selalu mendukung, saling menyayangi dan selalu memberikan 

semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini 

6. Teman seperjuangan yang selalu memberikan segenap tenaga, pikiran serta 

do’a kepada penulis, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. 

Oleh karena itu penulis mengharapkan saran, dan masukan yang membangun dari 

berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan peneliti 

selanjutnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis 

mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 
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