
KATA PENGANTAR 

        Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah 

dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu 

persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Universitas Esa Unggul Jakarta Barat. 

        Proposal skripsi ini berjudul “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian Laptop Toshiba Melalui Citra Merek di Wilayah Jakarta Barat”. 

        Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga atas kasih sayang 

serta rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

proposal skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Bapak Dr.Ir.Arief Kusuma, MBA, sebagai Rektor Universitas Esa Unggul. 

2. Bapak Dr.MF.Arrozi, SE, M,SI, Akt sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak Drs.Sugiyanto, MM sebagai Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Dr.Hasyim, SE., MM, M.Ed sebagai Pembimbing Skripsi, yang senantiasa sabar 

dan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, inspirator dan motivasi dalam penyelesaian 

proposal skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Esa Unggul yang telah 

mengajarkan penulis dengan baik dan memberikan ilmu yang bermanfaat. 

6. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Esa Unggul. 



7. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Akhmad siswoyo dan Ibu Suwarsih yang senantiasa 

mendoakan serta menjadi penyemangat untuk penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi 

ini. 

8. Kepada kakak laki-laki warsito rakhman yang senantiasa mendoakan serta menjadi 

penyemangat untuk bisa menyelesaikan proposal skripsi ini. 

9. Kepada para sahabat dari dableg community dan juga seluruh ankatan Universitas Esa 

Unggul 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang senantiasa mendoakan serta memberikan 

dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.  

10. Teman-teman satu bimbingan yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan 

kepada penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi ini. 

Akhir kata, berharap seluruh kritik, saran, masukan, bantuan serta dukungannya agar dapat 

memberikan manfaat yang cukup berharga, baik bagi penulis maupun bagi pembacanya. 

 

 Jakarta, 13 Agustus 2018  

 

  

                 Penulis  

 

 


