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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PENGARUH CITRA MEREK DAN NEGARA ASAL TERHADAP
LOYALITAS KONSUMEN DALAM PEMILIHAN PRODUK
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY PADA MAHASISWA
MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNISBA.

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 02 Maret 2016 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi
ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil
dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol
yang menunjukan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang
saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian
atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan
orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis asli nya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak,
dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil
tulisan sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan
tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya
sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya
terima.

Bandung, 24 Februari 2016

Yang memberikan pernyataan

Putri Permata Sari
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PERSEMBAHAN

pasti ada kemudahan. Oleh karena

itu, jika kamu telah selesai dari suatu tugas, kerjakan tugas lain dengan sungguh-

sungguh. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu memohon dan

-8)

n orang tua, dan murka Allah

Hakim)

mungkin, maka akan mungkin. Jika kamu ingin mewujudkannya, maka kamu

Edison)

Saya persembahkan hasil buah karya saya kepada kedua orang tua, adik, seluruh

keluarga besar dan teman-teman tercinta. Terimakasih karena telah memberikan

nanti Allah memberikan kesempatan agar saya dapat selalu membuat kalian

bahagia dan bangga.
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