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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

anugerahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Adapun judul skripsi yang telah disusun oleh penulis adalah Pengaruh kualitas 

produk, harga dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian motor kawasaki 

ninja 150 RR. 

Dengan kerendahan hati dan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan 

kemampuan menulis, baik didalam penyajian maupun penyusunan skripsi ini, 

masih banyak terdapat kekurangan didalamnya, maka penulis berharap memdapat 

saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. 

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini tidap lepas dari dukungan 

berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena 

itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-

besarnya kepada : 

1. Bapak DR. Ir. Arief Kusuma, AP, MBA, selaku Rektor Universitas Esa 

Unggul. 

2. Bapak Dr. MF. Arrozi A., SE., M.St., Akt., CA, selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Esa unggul. 

3. Bapak Drs. Sugiyanto, MM, selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Universitas Esa Unggul. 
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4. Ibu Dr. Endang Ruswanti, SE, MM selaku dosen pembimbing yang 

senantiasa memberikan petunjuk-petunjuk dan sran-saran yang sangat 

berguna bagi penulis dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi. 

5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul yang telah 

memberikan pengajaran dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis 

selama mengikuti perkuliahan serta segenap staff Universitas Esa Unggul 

yang telah banyak membantu penulis selama menjalani perkuliahan di 

Universitas ini. 

6. Ayah, Ibu, Om Trisno, Om Ali, Ka Fatur dan Dhea, seluruh keluarga yang 

telah banyak memberikan dukungan moril dan materil, doa, semangat dan 

dorongan motivasi kepada penulis. 

7. Teman – teman angkatan 2012, Eko, Vivi, Yoga, Tian, dan teman – teman 

lainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu namun telah banyak 

mendukung penulisan didalam penyusunan laporan skripsi ini. 

Allah SWT pasti memberkati atas segala bantuan yang telah diberikan kepada 

penulis. saran dan kritik yang membangun sangat di perlukan demi kesempurnaan 

proposal skripsi ini. Akhir kata semoga penulisan proposal skripsi ini dapat 

berguna bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. 
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