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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamin, penulis panjatkan Puji dan Syukur kepada

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, solawat serta salam

semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta parasahabatnya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH

CELEBRITY ENDORSER TERHADAP BRAND IMAGE DAN

DAMPAKNYA TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN (SURVEI PADA

SEPEDA MOTOR MEREK YAMAHA MIO GT).”penulisan skripsi ini

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program

Studi Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan,

bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini.

Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahku Syaiful Alamsyah dan Ibundaku Rosnelly yang sangat kusayangi

semoga cepat sembuh dan menjadi inspirasiku untuk tetap berjuang dalam

kehidupan ini, terimakasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan

kepadaku.

2. Calon istri tercinta Inggarwangi Rahandiniyang selalu memberikan

dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Ryan Kurniawan S.E.,M.M.selaku dosen pembimbing dan Ketua

Program Studi Manajemen S1 Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas

Widyatama Bandung, telah bersedia meluangkan waktunya dengan penuh

kesabaran untuk membantu, membimbing, mengarahkan, dan memotivasi

penulis selama penyusunan skripsi ini.
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4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman S.E., M.Si., Ak., Ca., selaku Rektor Universitas

Widyatama Bandung.

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

dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung.

6. Semua dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama

Bandung, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa

perkuliahan.

7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas

Widyatama Bandung, yang telah membantu proses administrasi selama masa

perkuliahan.

8. Sahabat-sahabatSeperjuangan :Hadi Openk, Oky Ristan, Aeb Ashari, Ruli Tile,

Muslim Abu Jahal, Ardi Wibowo, Asep smith, Aldi Djarum, Elang Perkasa,

Pandji Abu Shahab, terima kasih atas masukan-masukan dan motivasi yang

diberikan selama penyusunan skripsi. .

9. Teman-teman satu angkatan 2009,yang masih berjuang dan yang sudah lebih

dahulu lulus terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya selama masa

perkuliahan.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak

dapat penulis sebut satu persatu,terima kasih atas bantuan dan dukungan yang

diberikan.
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Penulis  menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena

itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis

harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi

semua pihak,dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis,mendapat

balasan dan ridho dari Allah SWT Amin. Akhirnya Penulis berharap semoga

Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan awal dari kesuksesan kita semua.

Bandung, 11April 2016

Penulis

Achmad Zaki
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