KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat
dan ridho-nya, penulis berkesempatan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul
“Analisis Ekuitas MErek Pada Perusahaan Braten-Fox”
Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat
bimbingan dan bantuan dari semua pihak atas semua data, informasi, dukungan
serta bantuan berupa pikiran dan tenaga. pada kesempatan ini penulis
mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
sumbangan yang berharga bagi penulis, baik moril maupun materil, sehingga
tugas akhir ini dapat terselesaikan. untuk itu perkenankanlah penulis
mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1.

Bapak Prof.Dr.H.Surachman, S.S.E. Sebagai Dekan Fakultas Bisnis dan
Manajemen Universitas Widyatama Bandung.

2.

Bapak Tendi Haruman, S.E., M.M. Sebagai Ketua Program D III
Universitas Widyatama.

3.

Bapak Yhani Mardani, S.E., M.M. Selaku Dosen pembimbing

4.

Kedua orang tuaku yang tidak putus-putusnya mendoakan serta
memberikan semua fasilitas serta dorongan selama menempuh pendidikan
dan tugas akhir ini, khusus buat mamah moga cepat sembuh.

5.

Braten-Fox, Dedi, Awo dan semuanya yang pernah membantu penulis.

6.

Isnie, Jhon, Cipeuw, N’dul, Dao, Ridwan, dan keponakan tercinta yang
selalu memberikan dorongan serta motivasi dalam segala hal yang penulis
butuhkan selama ini.

7.

Untuk keluarga Bapak Haji Cicalengka, Gun-Gun, terima kasih atas doa
dan dukungannya yang sangat berarti bagi penulis dalam segala hal.

8.

Kepada Yuli dan keluarganya terimakasih atas prinan-nya.

9.

Semua teman-teman di Universitas Widyatama Bandung, anak-anak Takur
(Bos, Lasut, Dana, Tipu, Agil, Black) dan semua yang telah mendukung
penulis, buat Isnie 128, Widhi terima kasih atas dukungannya.

10.

Semua teman-teman dirumah (EZEN) lay’s Heri, Cepi, pepen, Cecep,
Abo) Khusus buat lovely (Isnie) matanya jangan belanja aja sakit mata.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak

kekurangan dan masih belum sempurna. oleh karena itu penulis mengharapkan
segala saran dan keritik yang membangun guna perbaikan di masa yang akan
dating. semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
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