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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT  Yang Maha Sempurna dengan segala 

keagungan-Nya. Dengan rahmat-Nya, penulis dapat meyelesaikan penelitian ini yang 

berjudul Analisis Theory Of Planned Behavior terhadap Brand Image  dan Niat Beli 

Konsumen Pada Kosmetik Halal Wardah Di Bandung. 

 Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Magister Manajemen dalam program studi Bisnis dan Manajemen pada Universitas 

Widyatama.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh 

dari sempurna sehubungan dengan itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat membangun untuk penyempurnaan tesis ini. Dalam proses penyusunan tesis 

ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan serta motivasi dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya 

kepada: 

1. Orang tua, Bapak dan Ibu yang selalu memberikan doa, dukungan,semangat dan 

kasih sayang  yang tiada hentinya. Serta  suami yang senantiasa memberikan doa, 

kasih sayang, waktu, dukungan, serta bimbingan yang selalu menguatkan, 

menyemangati setiap saatnya. 

2. Bapak Dr. Zulganef, Drs. M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga,  pikiran, dan arahan 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, pikiran dan arahan 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 Direktur Sekolah Pascasarjana; 

6. Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, S.IP., M.Si selaku Wakil Direktur Sekolah 

Pascasarjana; 
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7. Sunardi S. Brahmana, S.E., M.T.,Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister 

Manajemen Universitas Widyatama; 

8. Seluruh Staff Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal pengetahuan yang 

sangat berharga bagi penulis selama menimba 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 penyusunan tesis ini; 

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

memberikan pelayanan terbaik selama penulis menempuh pendidikan di 

Magister Manajemen Universitas Widyatama; 

11. Sahabat terbaik, Yosep yang telah begitu sangat membantu penulis dan 

senantiasa memberikan motivasi selama ini untuk menyelesaikan tesis ini. Bu 

Santi yang telah begitu sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 

Serta Rekan-rekan seperjuangan angkatan XXXIII  yang selalu saling 

menyemangati dalam doa dan kebersamaan. 

12. Seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu terima kasih banyak atas 

bantuan yang telah diberikan. Jazakumullah khairan katsira,aamiin. 

 

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya 

untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulis selama ini 

dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. 

 

Bandung, Agustus 2015                                                
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