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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI 

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Putri Natin Siregar menyatakan 

bahwa skripsi dengan judul: “PENGARUH BRAND AMBASSADOR 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN” (Survey Konsumen Men’s Biore di 

Bandung Utara) dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 20 Februari 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 simbol 

yang menunjukan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang 

saya akui seolah-olah sebagai tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil 

dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulisan aslinya. 

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 ijazah yang telah diberikan universitas batal saya terima. 
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Yang membuat pernyataan 
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MOTTO 

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke 

medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka 

beberapaorang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan 

untuk memberi peringatan kepada kaumnya, supaya mereka itu dapat menjaga 

dirinya” (QS. At-Taubah : 122) 

 

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the 

world”. - Nelson Mandela 

 

“Good things come in good time”. - Wiz Khalifa 

 

“Berhentihlah membuat rencana. Melangkahlah”. – Bob Sadino 

 

 

 

Karya ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku, saudara-saudaraku, 

semua orang yang aku cintai dan sayangi dan semua yang telah memberikan 

dukungan. Terima Kasih. 
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