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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan 

rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Harga, 

Lokasi Dan Brand Equity Terhadap Minat Beli Ayam Geprek Bensu”. Skripsi ini 

disusun dalam rangka  memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana. 

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini penulis mendapat 

bimbingan, saran, bantuan, dan dukungan dari Arief Bowo Prayoga 

Kasmo,Ph.,D selaku dosen pembimbing yang sangat sabar dan selalu 

memberikan semangant, kritik dan saran maupun arahan selama bimbingan yang 

sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini serta berbagai pihak sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

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

selaku Rektor Universitas Mercu Buana. 

2. Dr.Harnovinsah,Ak.,M.Si.,CA.CIPSAS.,CMA., CSRS Selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Dudi Permana, ST., MM.Ph.D, selaku Ketua Program Studi S1 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Kedua orang tua tercinta Bapak Sudarman dan Ibu Rini Sulistyowati, 
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 ketiga adik saya Randy, Dimas dan Nabil yang selalu memberikan doa, 

motivasi serta inspirasi yang tak ternilai harganya serta semua dukungan 

baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

5. Saudara-saudara serta sahabat- sahabat tercinta yang telah banyak 

memberi dorongan, semangat, dan bantuan secara moril demi lancarnya 

penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Manajemen dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. 

7. Terima kasih pada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

yang telah membantu dan memberikan dukungan serta doanya dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu 

kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat 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. 
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