
v

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji dan Syukur sudah selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah SWT

karena atas nikmat dan KaruniaNya kita masih dapat berpijak merasakan

kenikmatan yang tiada tara hingga saat ini. Tak lupa juga saya haturkan puji

setinggi-tingginya kepada para junjungan tertinggi umat hingga saat ini Nabi

Muhammad SAW beserta para sahabat yang telah memberikan syafaat dan

nasehat yang berguna khususnya kepada saya. Syukur Alhamdulillah saya selaku

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun guna memenuhi salah satu

syarat untuk menempuh ujian akhir Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen di

Fakultas Bisnis Manajemen Universitas Widyatama. Judul skripsi yang penulis

susun adalah “Pengaruh Celebrity Endorser terhadap Keputusan Pembelian

Clothing Mugabe Bandung”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidaklah lepas dari

berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karenanya dengan segala kerendahan

hati, penulis mengharapkan ingin mendapat kritik, masukan dan saran dari para

pembaca sebagai bahan masukan sehingga dapat bermanfaat baik bagi penulis

maupun bagi pembaca pada umunya.

Mengingat segala keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan penulis serta

beragam kendala yang ada, penulis menyadari bahwa peroses penyusunan skripsi

ini tidak akan tuntas tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu

dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun

materil, dukungan, bimbingan, semangat, kritik dan nasehat sehingga skripsi ini

dapat terselesaikan. Rasa hormat dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya ingin

penulis ucapkan kepada:
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1. Allah SWT atas segala HidayahNya, KaruniaNya, RahmatNya, semangat,

dan cinta tiada tara yang membuatku masih dapat merasakan kenikmatan

hidup hingga saat ini. Sujud syukurku hanya kepadaMu.

2. Kepada junjungan saya Nabi besar Muhammad S.A.W beserta para

sahabat yang banyak sekali memberikan teladan kepada saya khususnya

sehingga menjadi panutan hidup saya untuk mengarungi kehidupan ini.

3. Untuk Mamah (Merry Merdiana) dan Papah (Dede Sudrajat) yang selalu

memberikan semangat, doa, dan memberikan segala dukungan yang

dibutuhkan, tidak lupa juga untuk Kakak (Yuda Tjahyadi). Terimakasih

untuk semua dukungan kalian yang sangat berarti, keberadaan kalian

sangat memberikan semangat hidup yang sangat tinggi.

4. Bapak Iwan Ridwansyah S.E.,M.M. selaku dosen pembimbing saya yang

telah begitu banyak membimbing, memberikan masukan, dan mengajari

saya serta meluangkan waktunya ditengah kesibukan untuk memberikan

saya arahan, kritik masukan, nasehat dan saran dalam hal akademik

maupun hidup. Terimakasih banyak Pak atas bimbingannya, mohon maaf

pak apabila saya telah banyak melakikan kesalah selama ini.

5. Bapak Dr.H. Mame Sutoko Ir.,DEA selaku rektor Unversitas Widyatama.

6. (Alm) Ibu Prof.Dr.Hj. Koesbandijah S.E.,MS.,AK, sebagai ketua yayasan

Universitas Widyatama.

7. Ibu Ryan Kurniawan S.E.,MM. sebagai ketua program studi Fakultas

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.

8. Seluruh dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.

Khususnya dosen manajemen yang telah mendidik penulis selama penulis

menuntut ilmu di Universitas Widyatama.

9. Kepada Anto selaku CEO Mugabe dan para staff lainnya yang telah

memberikan banyaknya informasi dan mengizinkan saya untuk menulis

judul skripsi ini.
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10. Untuk Shella Agizni Anam sebagai teman dekat yang saya cintai,

terimakasih banyak telah membantu dan mendukung selama proses

pengerjaan skripsi ini.

11. Kepada teman-teman Tokecang Alan, Aii, Nci, Ucup, Apiw, Sendy,

Danun, Gugum, Regi, Gojim, Azi, Isur, Kakang, Sugaly, dan kawan

kawan lainnya. Yang memberikan dukungan dan hiburan saat kesulitan

dalam proses pengerjaan skripsi ini.

12. Kepada teman-teman Japan Comunity Nanda, Sai, Luki, Erik, Puja,

Hamzah, Dito, Abay, Dimas, Kebe, Tino, Sarip, Ancur, Rama (Kapten),

Tebe, Gandi, Zein, Adi, Fandi, Valdi, Halim, Hanif, Yudis, Irfan, Alma,

Mei, Ana, Gera, Wirda, Saski, Naomi, Slyvi, Sher, Uwi, Jeje, Biyan,

Widia . Yang selalu membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.

13. Kepada teman-teman Pantai Gesmos’09 Buluk, Bebek, Bulet, Uji

Hananto, Raka, Dem, Kuda, Zein, Ojan, Cahya, Boloi, Dika, Giandra,

Vikry, Roy, Intan, Sidiq, Tucol, Dakno, Radit, Aduy, dan masih banyak

lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu satu.

14. Kepada rekan seperjuangan Nike, Irma, dan Dwi yang selalu bersama

untuk bimbingan skripsi, serta membantu memberikan masukan dan saran

saat mengerjakan skripsi.

15. Teman-teman angkatan 2009 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,

terimakasih semuanya.

Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang

telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas segala doa, semangat, bantuan

dan dorongan saya ucapkan terimakasih sebesar besarnya, mohon maaf apabila

terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak.
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Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat

bermanfaat bagi kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan dimasa mendatang

sesuai dengan fungsinya.

Bandung, Mei 2015

Angga Permana


