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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum wr.wb. 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiratan Allah SWT, atas segala 

kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak terhingga kepada 

penulis serta shalawat dan pujian kepada Nabi besar Muhamad SAW. 

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul. 

“Pengaruh Ekuitas Merk (Brand Equity) Terhadap Minat Beli Ulang Produk 

Kecap Nasional Pada PD Mitra Usaha Tasikmalaya”  Sebagai salah satu 

syarat untuk memenuhi ujian sidang Sarjana Program Studi Manajemen Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena 

terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis 

berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya agar dapat 

memiliki manfaat bagi banyak pihak. Segala kritikan dan saran yang membangun 

dari berbagai pihak sebagai bahan koreksi dan bekal bagi penulis di masa yang 

akan datang. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan bagi pembaca pada umumnya. 

  

Wassalamualaikum wr.wb 

 

   Bandung, Oktober 2015 

Penulis 

 

 

 

                                   Sitti Halimah Kuswara    
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiratan Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan pihak 

lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan 

sumbangan saran, ilmu, dukungan, dan doa. Pada kesempatan ini pula dengan 

segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada. 

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi, Almarhum Papah H.Ir. 

Kuswara dan Mamah Hj.Oom Komarjiah, atas seluruh doa yang 

dipanjatkan kepada penulis, dukungan penuh atas aktifitas dan seluruh 

keputusan yang penulis lakukan, serta nasihat, kasih sayang, semangat dan 

perjuangannya untuk segala hal yang tidak bisa diungkapkan. Penulis sadar 

bahwa masih banyak harapan-harapan dari mereka yang belum penulis 

wujudkan, penulis selalu berusaha memberikan yang terbaik agar dapat 

memberikan kebahagiaan bagi papah dan mamah untuk sekarang dan di masa 

yang akan datang. 

2. Ketiga saudara yang sangat saya cintai dan sayangi, Yana Maryana, Dodi 

Hermawan, S.T dan Aceu Marlina, S.T yang tiada henti memberikan do’a, 

semangat, dan kasih sayang serta tidak lupa keponakan saya yang sangat 

menggemaskan Naila Sabita, Syifa Rachmawati, Salwa Muttmainah. 

3. Keluarga besar H.Nana Lesmana dan Hj.Siti Aisah yang tiada hentinya 

memberikan do’a, semangat, dan kasih sayang. 

4. Ibu Mariana Rachmawati, Dr., S.E., M.M. selaku pembimbing penulis, 

terima kasih atas waktu, bimbingan, saran, dan arahan yang tiada hentinya 

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Dr., H. Islahuzzaman. S.E., M.Si., Ak., Ca. selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

6. Bapak Dr. Nugroho J. Setiadi, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 
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7. Bapak Ryan Kurniawan, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi 

Manajemen S1 Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

8. Dosen Wali yang bersedia memberikan pengarahan dan masukan dalam 

perkuliahan selama ini kepada penulis. 

9. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan selama 

menempuh pendidikan di Universitas Widyatama. 

10. Seluruh staff akademik, administrasi, perpustakaan serta seluruh karyawan 

Universitas Widyatama. 

11. Pimpinan dan karyawan PD Mitra Usaha Tasikmalaya yang telah membantu 

sehingga terbentuknya skripsi ini. 

12. Saudara-saudaraku PPG 24 Agung, Angga, Ega, Iki, Ijal, Nadia, Vitri, Resha 

yang selalu menemani disaat suka maupun duka. 

13. Geng The Qubu, Putri, Rany, Lita yang menemani dan berjuang bersama 

selama perkuliahan 

14. Barudak “Jangkrik Boss!!” yang menemani dan berjuang bersama-sama dalam 

suka dan duka selama perkuliahan yaitu Adhi, Agung, Alam, Anessa, Arief, 

Budi, Faisal, Farid, Galih, Geri, Guntur, Harry, Idham, Irvan, Jufiter, Komang, 

Lita, Muklis, Octa, Prama, Putri, Rany, Rizky, Satla, Tiko, Yandi, Yudis. 

15. Teman-teman yang selalu ada disaat suka maupun duka Chirinisa Mufti.  

 Akhir kata, semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan 

oleh semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi 

mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Amin 

 

                                                                                             Bandung, Oktober 2015 

             Penulis, 

 

                     

                   Sitti Halimah Kuswara 


