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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa

atas limahan Rahmat dan Kaish-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul “Pengaruh Brand Image dan Biaya terhadap Keputusan

Mahasiswa Memilih Universitas Widyatama Bandung”. Skripsi ini merupakan

salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Bisnis dan

Manajemen Universita Widyatama.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini sangat jauh dari

kesempurnaan dan masih banyak yang harus diperbaiki, mengingat keterbatasan

kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk segala kritik dan saran

yang sifatnya membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai

pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, perkenankan penulis

menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada Bapak Pipin Sukandi, S.E., M.M. Dosen pembimbing yang telah banyak

mengorbankan waktu, tenaga, perhatian, kesabaran, komitmen dan pemikiran

dalam membimbing penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sama, penulis sampaikan

kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang paling saya sayangi dan selalu ingin saya

bahagiakan, Bapak Moh Warsa Jaya, S.H., M.si dan Ibu Euis
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Rosnaningsih yang tak ada hentinya selalu memberikan semangat, doa,

kasih sayang, dan motivasi kepada penulis. Setiap do’a yang kalian

lantunkan adalah ketulusan yang tiada pernah ternilai dengan apapun.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-

tingginya penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yang

dengan penuh kecintaan serta kasih sayang telah memberikan

kepercayaan dan perhatian kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu

meridhoi setiap langkah kedua orangtua penulis di dunia dan akhirat.

Aamiin,

2. Ibu R. Adjeng Mariana F, DR., Hj., S.E., M.M., selaku wali dosen yang

telah membimbing, memberikan pengarahan, dan petunjuk kepada

penulis dalam menyelesaikan program studi S1,

3. Bapak T. Ontowiryo Abdoelkadir, S.E., M.B.A. SelaKu ketua Badan

Pengurus Yayasan Universitas Widyatama Bandung,

4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku Rektor

Universitas Widyatama Bandung,

5. Bapak Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M., Ph.D., selaku Dekan Program

Studi Manajemen S1 pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas

Widyatama,

6. Bapak Ryan Kurniawan, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi

Manajemen S1 pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas

Widyatama,



v

7. Seluruh staf pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen serta karyawan

Universitas Widyatama,

8. Kedua Kakek dan Nenek serta Kaka saya tercinta yang saya sayangi,

Bapak H. Hidayat Adinta Saputra dan Ibu Hj. Erah Rahmiati serta Asep

Putra Adhiwijaya terimakasih banyak atas doa dan dorongannya dalam

menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman hidup Rinaldi Wachyu Cahyadi, S.E yang selalu memberikan

inspirasi, dorongan, motivasi, doa dan telah meluangkan waktu, tenaga,

pikiran terima kasih banyak,

10. Teman-teman seperjuangan Girls Kece dengan anggota Alfiansyah

Yanuardi (Bedul), Siti Nur Anisa (Ica), Syarifah Nadya (Ipeh),

Juwariyah Ardinan (Juwa), Meilisa Ginia (Mei) yang telah bersedia

menemani dikala senang, sedih, bahagia dan saling berbagi pendapat

serta memberikan motivasi dari semester pertama kuliah hingga punya

anak dan cucu kelak,

11. Temen-temen The Gordes dengan anggota Lia Legita, Kania Putri, Riri

Gita Suci, serta para lelaki gagah perkasa Rizky Hartono dan Fauzi

Darmawan yang selalu memberikan semangat, dorongan, hiburan, dan

doa,

12. Teman-teman yang cantik dari zaman SMK sampe sekarang Lia, Dyan,

Ulfa, Sely, Nabila, Sarah, dan Sinta yang selalu memberikan semangat,

dorongan, motivasi, kebahagian dan doa,
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13. Responden para Mahasiswa Universitas Widyatama Angkatan 2015-

2016 terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk

mengisi kuesioner sehingga sangat membantu dalam menyelesaikan

skripsi ini.

14. Teman-teman sepermainan Ajeng Sarah, Satrio Angger P, Irsan Priadi,

yang selalu ngajak main disaat lagi ngerjain skripsi tetapi selalu

memberikan motivasi dan dorongan serta, Shella Agizni Anam yang

sangat berjasa sekali karena selalu membantu, memberikan pencerahan

serta dorongan dan doa terimakasih banyak,

15. Seluruh teman-teman di Universitas Widyatama, khususnya jurusan

Managemen kelas E angkatan 2012 terimakasih telah memberikan

kenangan yang tidak terlupakan kepada penulis,

16. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu,

namun telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak

kepada Penulis.
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Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan semoga

skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak termasuk penulis

khususnya bagi perkembangan Universitas Widyatama. Penulis senantiasa berdoa

semoga mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT. Aamiin.

Bandung, Januari 2016

Gelsa Novita Rosa D


