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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan

Skripsi Penelitian ini, dengan judul “ PENGARUH BRAND IMAGE

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA DISTRO BADGER DI

KOTA BANDUNG” sebagai syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi

Program Studi Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas

Widyatama.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat

banyak kekurangan disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan

penulis, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan

yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan kritik dan saran untuk perbikan serta penyempurnaan skripsi.

Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis

khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Bandung, april 2015

Karin Virgiane



iii

i

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan

serta dukungan baik secara moril maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini

penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas segala puji serta rasa syukur

kepada Allah SWT. yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam

menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada:

1. Terima kasih banyak untuk mamaku Inne .A, papahku Bambang .E.K .

dan adik-adikku Rafli Nauval .I dan Thasya Fatharani. Serta keluarga

besarku atas do’a, dukungan dan perjuangannya yang telah diberikan sejak

penulis lahir hingga sekarang. Penulis sadar bahwa masih banyak harapan

dan keinginan dari mamah & papah yang belum penulis wujudkan, akan

tetapi dengan sekuat tenaga, penulis selalu berusaha memberikan yang

terbaik agar dapat memberikan kebahagiaan bagi mamah & papah untuk

sekarang dan di masa yang akan datang.

2. Bapak Taufik Rachim, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing, yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, memberikan bimbingan,

pengarahan serta saran selama penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si.,Ak. CA. selaku Rektor

Universitas Widyatama.

4. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Bisnis

dan Manajemen Universitas Widyatama.

5. Ibu Siti Komariah, S. E., M. M., selaku Ketua Program Studi Manajemen

S1 Fakultas 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 Cut Zurnali ,Dr., S.E., M.Si dan Ibu Suskim Riantani ,S.E., M.Si

selaku Dosen Wali.
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8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf dan Karyawan di Universitas

Widyatama Bandung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan

selama menempuh pendidikan di Universitas Widyatama

9. Seluruh Staf Administrasi dan juga seluruh karyawan perpustakaan

Universitas Widyatama yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

10. Hari Hendrawan (Kori) Yang telah memberi dukungan dan perhatiannya

selama ini, terimakasih selalu menjelma menjadi obat yang selalu aku

minum, saat aku sakit.

11. Terimakasih untuk keluarga keduaku “Six To Seek” mba Linda, mba

Key, mba Ririn, mba Della, teh Dita, Tika, teh Arum, a Radith, a Ijey,

a Dzul, a Upay, Kake Agri, a Zamrud, Kiki, Reza, Galih, dan semua

yang gak bisa disebutin karena KITA MEMANG KELUARGA YANG

SANGAT BESAR juga anggota keluarga yang ada di Sinom no.3 yang

selalu memberikan semangat, doa dan dukungan selalu kepada penulis ,

Terimakasih atas waktu, canda, dan tawa yang tidak akan pernah

tergantikan.

12. Perempuan suksesku Tuva dan Echa, sahabat seperjuangan, sejalan dan

sehati, makasih selalu mau nampung kesedihan dan kegalauan penulis.

13. Untuk sahabat-sahabat kepompong dan mokdoetyot shi Aulia Risky,

Aulia Repati, Agnes, Dessy, Dwimayanti, Syifa, Lucky, Marsha,

Selvina, Tia, Yessi terimakasih atas dukungan, do’a dan kebersamaan kita

selama ini, kalian Da’BEST! Best i’ve ever had, love you! A true Friends

doesn’t care when my heart broke, being crazy or ‘mines’, what my

weight, about my past. They love me whoever i!!

14. Sahabat-sahabat curhat eomma Desy dan Indra, ketjup!

15. Terimakasih kepada bang Ruz dan kang Agung pihak dari distro Badger

Invaders yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.

16. Terimakasih juga kepada keluarga “SENSASI TERABAKS” yang gak

bisa disebutin namanya satu-satu, terimakasih sudah mendidik penulis

menjadi mandiri dan dewasa sampai saat ini.
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17. Untuk teman-teman seperjuangan FBM angkatan 2010 dan teman-teman

kelas H terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya dalam

menyelesaikan skripsi ini.

18. Terimakasih kepada teman-teman dari komunitas menulis “Negeri 1000

Hati” ,partner kerja “PONDS SocMed”, komunitas Action Figure

“Zero” Photgraphy “SNUG Photography, Invia Photography dan

Labirin Photograpy” terimakasih sudah memberikan pengalaman yang

sangat berarti bagi penulis.

19. Kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan moril dan materil,

sesugguhnya penulis tidak tidak dapat membalas dengan suatu apa, kecuali

doa semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang jauh lebih baik.


