KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah
melimpahkan karunia-Nya, serta atas pencerahan dan hidayah-Nya lah, penulis
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:
“Pengaruh Celebrity Endorser (Girl Band Cherrybelle) Terhadap
Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Beat Di Kalangan Mahasiswa
Universitas Widyatama”.
Adapun penyusunan skripsi ini merupakan salah satu sayarat untuk dapat
menempuh ujian sidang sarjana pada jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan
Manajemen Universitas Widyatama, Bandung. Penulis sadar sepenuhnya akan
keterbatasan dari penulis baik itu dalam hal pengetahuan, pengalaman, maupun
kemampuan yang penulis miliki. Namun, Alhamdulillah berkat petunjuk, bantuan
dan kerja sama berbagai pihak yang penulis dapatkan, penulis mampu mengatasi
berbagai hambatan tersebut dan pada akhirnya hanya atas ridho Allah S.W.T.
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya
dan berharap kritik dan saran yang bersifat positif dari berbagai pihak sebagai
masukan untuk waktu yang akan datang, dimana penulis menyadari bahwa skripsi
ini masih jauh dari kesempurnaan.

Bandung, Juli 2013
Penulis,

Dwi Phayana Rohandani

UCAPAN TERIMA KASIH
Puji dan syukur tiada hentinya penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT
dan junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, karena atas rahmat dan karunia-Nya
akhirnya setelah perjananan cukup panjang dalam proses pendidikan sampai
penyusunan skripsi ini, penulis bisa menyelesaikan dengan baik. Kini saatnya
penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang
telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
terutama kepada:
1. Kedua orang tuaku, Ibu Anah dan Bapak Dede terima kasih yang sedalamdalamnya atas segala dukungan dan doa. Penulis sadar bahwa masih
banyak harapan-harapan dari mereka yang belum penulis wujudkan, akan
tetapi dengan sekuat tenaga yang penulis punya, penulis selalu berusaha
memberikan yang terbaik agar dapat memberikan kebahagiaan bagi
mereka sekarang dan di masa yang akan datang.
2. Ibu Yelli Eka Sumadhinata, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing, yang
telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pengarahan
dan saran kepada penulis sampai dengan terselesaikannnya skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas
Widyatama.
4. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Bisnis
dan Manajemen Universitas Widyatama..
5. Ibu Hj. Wien Dyahrini, S.E., MSIE., M.Si., selaku Ketua Program Stufi
manajemen S1 Fakltas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.
6. Bapak Ryan, S.E., M.M., selaku Sekretaris Program Studi Manajemen S1
Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.
7. Bapak H. Achmad Sanusi, S.E., M.Si, selaku Dosen Wali, yang telah
memberikan pengarahan mengenai perkuliahan manajemen.
8. Bapak Hertansio selaku pimpinan cabang dealer Subur Motor Raya yang
telah memberikan saya pengarahan sehingga membantu saya dalam
mengerjakan skripsi ini
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