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KATA PENGANTAR 

   

 

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan 

karunia yang tiada terhitung dan dengan izin-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul “Pengaruh Fashion 

Involvement dan Store Atmosphere Terhadap Impulse Buying Melalui 

Positive Emotion Sebagai Intervening di H&M” yang menjadi salah satu syarat 

untuk menyelesaikan Strata Satu (S-1) Program Studi Manajemen, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul. 
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terhingga atas kasih sayang serta karunia Tuhan YME sehingga penulis dapat 
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yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan  dan  pengalaman  yang 

sangat bermanfaat bagi penulis.  

6. Seluruh civitas akademika Universitas Esa Unggul yang telah membekali 

berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan 

semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

7. Untuk Mama saya tercinta Linda Sitorus yang sekaligus menjadi Ayah 

ditengah-tengah keluarga, terimakasih telah memberikan semangat kepada 

penulis. Selalu mendengar keluh kesah penulis dan selalu mendoakan penulis 

tanpa henti, serta dukungan berupa moril maupun materi sehingga penulis 

mampu menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi. 

8. Untuk kedua kakak saya Renitha Yuliana Manurung dan Herlina Basaria 

Manurung, dan untuk adik ku tersayang Fernandez Manurung. Terimakasih 

untuk seluruh kasih sayang, cinta, doa yang tiada henti, terimakasih telah 

memberikan banyak motivasi, semangat, sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. Semoga ini menjadi bagian dari kebahagian kalian. 

9. Sahabat-sahabat angkatan 2016 yaitu Hesvi Maika, Siti Hayatin Nupus, 

Yunira Balqis, Ari Ratna, Nur Goibatur Rohmah, dan Miming Aulia Putri 

yang sudah menemani dan menyemangati penulis dari awal sampai akhir. 
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10. Teman seperjuangan saya Yasmin Faradilla, dan teman-teman satu bimbingan 

saya Yuli, Wisnu, Juvenon, Gaby, dan Thoriq yang telah membantu dan 

memberikan semangat selama proses bimbingan. 

11. Seluruh teman-teman yang ada di Universitas Esa Unggul terutama teman-

teman angakatan 2016 yang terus memberikan semangat selama proses 

penulisan skripsi yang selalu memberikan motivasi dan do’a untuk kelancaran 

proses penulisan skripsi ini. 

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah ikhlas 

memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

penulisan skripsi ini. 

 

Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, masih banyak segala 

kekurangan baik dari segi materi maupun pembahasannya, oleh karena itu 

semua saran dan kritik dari pembaca akan diterima guna memperbaiki dan 

mengembangkan penelitian ini, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna 

tanpa saran yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi penelitian selanjutnya dan memberikan pengetahuan bagi para pembaca, 

baik akademisi, praktisi maupun masyarakat umum dapat menambah ilmu 

pengetahuan. 
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