KATA PENGANTAR
Puji syukur atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat Rahmat
dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik guna
melengkapi sayarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi
jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Judul
yang penulis ajukan adalah “Pengaruh Cashless Society, Food Vlogger dan Life
Style terhadap Minat Beli pada Restoran Korea”
Penulis menyadari bahwa proposal ini tidak lepas dari kekurangan karena
keterbatasan akan kemampuan penulis. Pemikiran, rekomendasi, maupun
dorongan dari berbagai pihak dirasakan sangat membantu dalam proses
menyelesaikan proposal ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Nagadino Surip. Ms, selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
2. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Mercu Buana.
3. Dr. Daru Asih, M.Si Selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen
Universitas Mercu Buana
4. Bapak Dudi Permana, Ph.D selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana
Manajemen Universitas Mercu Buana juga selaku dosen metodologi
penelitian dan dosen pembimbing yang telah sabar membimbing,
mengarahkan, dan memberikan semangat dan saran beserta motivasi
kepada peneliti sehingga proposal skripsi ini dapat tersusun.
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5. Jajaran Program Studi Manajemen S1, Ibu Tine, Ibu Ryani Diyan
Parasakti, SE., MM selaku sekretaris I dan II program studi manajemen
S1.
6. Seluruh dosen yang telah banyak memberikan segenap ilmu pengetahuan
yang bermanfaat dan tidak terbatas kepada penulis.
7. Kedua orang tua terkasih Bapak Bong Ni Fuk dan Ibu Tjung Fui Kian dan
saudara - saudari peneliti Maggy Apryana, Eko Prayoya, Benny Chandra,
Charles Rudiansyah atas doa dan motivasi yang diberikan serta dorongan
dan pengertian yang tidak ternilai harganya baik dukungan moril dan
materil.
8. Teman seperjuangan peneliti himpunan mahasiswa jurusan manajemen S1
(HMJMS1) dan teman satu bimbingan peneliti yang selalu membantu dan
memotivasi peneliti dalam mengerjakan proposal skripsi ini .
9. Terima kasih kepada sahabat sahabat SMK dan SMP peneliti yang tidak
bisa peneliti sebutkan semua atas doa dan dukungan kepada peneliti.
10. Seluruh teman-teman Manajemen S1 FEB UMB angkatan 2016 yang tidak
bisa di sebutkan satu persatu. Semoga kita bisa mewujudkan semua impian
kita.
11. Pihak-pihak lain yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Terima
kasih atas bantuan, motivasi serta doa yang telah diberikan.
Dengan kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa
penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya
pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu,
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peneliti mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik
yang membangun dari berbagai pihak. Semoga penelitian ini dapat
bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti dan
pembaca pada umumnya, Akhir kata dengan segala ketulusan dan
kerendahan hati, peneliti mohon maaf apabila ada kesalahan dan
kelemahan dalam penelitian ini.
Jakarta, 20 November 2019

Anggie Cristina
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