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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan 

tesis yang berjudul “Pengaruh Operating System, Design, dan 

Brand Image Terhadap Purchase Intention Smartphone 

Dikalangan Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Widyatama”. 

Adapun penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk 

menempuh ujian Magister Manajemen di Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh 

dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun 

untuk penyempurnaan tesis ini. 

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapatkan 

bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk 

itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Ayahanda Samsul Bachtiyar dan Ibunda Suhartati, yang tiada 

henti-hentinya memberikan dorongan yang begitu besar, 

semangat, kasih sayang dan doanya kepada penulis. Ridwan 

Ardiansyah terima kasih telah memberi semangat kepada 

adiknya untuk menyelesaikan tesis ini. Febi Fajar Saputra 

dan Rizka Amalia terima kasih telah memberi semangat dan 

bantuan kepada kakaknya untuk menyelesaikan tesis ini. 
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2. Bapak Dr. Zulganef, Drs. M.M., selaku Dosen Pembimbing I 

yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan bagi penulis; 

3. Ibu Sri Astuti Pratminingsih, S.E., M.A., Ph.D., selaku 

Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, 

dan pikiran untuk memberikan bimbingan bagi penulis; 

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

Universitas Widyatama; 

5. Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc., selaku Dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama; 

6. Prof. Dr. H. Maman Kusman, S.E., MBA., selaku Ketua 

Program Studi Magister Manajemen Universitas Widyatama; 

7. Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, S.IP., M.Si., selaku Sekertaris 

Program Studi Magister Manajemen Universitas Widyatama; 

8. Seluruh Staff Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal 

pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis selama 

menuntut ilmu di Magister Manajemen Universitas 

Widyatama; 

9. Bapak Yunus, Ibu Fenny dan seluruh Staff Administrasi 

Magister Manajemen yang telah banyak membantu penulis 

dalam menyelesaikan pendidikan magister ini dan telah 

membantu kelancaran penulis dalam penyusunan tesis ini; 

10. Staff Karyawan, Staff Perputakaan, Office Boy dan Security 

yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis 
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menempuh kuliah di Magister Manajemen Universitas 

Widyatama; 

11. Teman-teman seperjuangan angkatan XXVII yang telah 

banyak menghadirkan keceriaan dan kebahagian, 

memberikan support, doa dan perhatian yang selalu dapat 

menciptakan kebersamaan, dan mengukir cerita yang selalu 

dapat dikenang, terima kasih telah menjadi bagian dari 

perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan magister 

ini. 

12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu 

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

Semoga amal baik serta bantuan yang telah diberikan 

mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT, amin. 

 Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah SWT 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang berlipat ganda untuk 

segala kebaikan yang telah diberikan dan penulis berharap 

semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang 

membaca dan merasa tertarik untuk dijadikan referensi. 
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