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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi yang berjudul: “Pengaruh Brand Ambassador Terhadap 

Keputusan Pembelian produk Men’s Biore” (Survey Konsumen di Bandung 

Utara)”. Tak lupa shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada tauladan 

terbaik Nabi Muhammad S.A.W, pemberi rahmat serta penerang seluruh alam 

semesta. 

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar 

sarjana ekonomi. Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Dalam 

penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat memperluas wawasan khususnya di 

bidang manajemen pemasaran. 

Selama penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan berupa 

saran, bimbingan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis 

dengan sepenuh hati ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan pertolongandankarunia-Nya yang tak 

terhingga selamaini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini, dengan selalu memberikan kesabaran dan tekad yang kuat 

untuk bisa menyelesaikan semuanya tepatwaktu. 
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2. Kedua orang tua yang tercinta, Ibunda Hj. Sutinah dan Ayahanda Drs. H. 

M. Natsir Armaya Siregar yang tanpa henti memberikan dukungan, kasih 

sayang, dan cintanya selama ini. 

3. Ketiga saudaraku, Aditya El Akbar Siregar S.E, Fuad Raja Siregar S.Kom, 

Azizah Maharani Sitegar dan Kakak ku Siti Gegen, Dessy Harahap dan 

Helviani yang selalu memberikan ide-ide yang kreatif, doa, dan semangat 

kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Prof. Dr. M. Thaufiq S. Boesirie, M.S., dr, Sp-THT-KL (K), selaku 

rektor Universitas Islam Bandung. 

5. Bapak Dr. Dikdik Tandika, SE., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Islam Bandung. 

6. Ibu Dr. Ratih Tresnati, S.E., M.P., selaku dosen pembimbing satu yang 

telah bersedia memberikan waktu untuk membimbing dan mengarahkan 

penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Ibu Septiana A Estri M, SE,M.M selaku dosen pembimbing dua yang telah 

bersedia memberikan waktu untuk membimbing dan mengarahkan 

penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Ibu Dr. RatihTresnati, S.E., M.P., selaku ketua prodi manajemen yang 

telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan bimbingan selama 

penulis mengikuti masa perkuliahan. 

9. Ibu Dr. Sri Suwarsih, S.E., M.Si., selaku dosen wali mahasiswa yang telah 

memberikan ilmu-ilmu dan pengarahannya selama penulis mengikuti masa 

perkuliahan. 
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10. Ibu Nina Maharani, S.E., M.Si., selaku dosen pengajar yang telah 

memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. 

11. Seluruh jajaran dosen pengajar dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Islam Bandung yang telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan kepada penulis  selama menuntut ilmu di Universitas Islam 

Bandung. 

12. terimakasih kekasihku,Reza Syahputra Ramdhani untuk waktu, 

kebersamaan, doa dan juga dukungan moril yang luar biasa diberikan 

hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

13. Teman-teman manajemen 2011, Seftian Nugraha, Dessy Kusuma, 

Zulkhairi Boang Manalu, M Jaiz Aries, Rischa, Thessa, dan Yoka terima 

kasih untuk waktu, kebersamaan, doa dan juga dukungan moril yang 

kalian berikan. 

14. Teman-teman seperjuangan selama penyusunan skripsi, Adam Abdul 

Karim, Egi Prima Julianda, Faishal Azhar, Putri C Badriah, Dea tilla, 

Galuh Aulia, Nenden Farida dan teman-teman 2011 yang telah membantu 

dan memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

15. Teman- teman Kostan Teh Lya, Annisa Gustiana, Rahmi Syafrina, dan 

teman-teman Kostan Wisma Putri, Kak Khairunnisa Lubis, Bibik Elly dan 

Adele yang telah memberikan semangat kepada penulis. 

16. Para responden yang telah meluangkan waktu demi kelancaran penelitian. 
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Serta semua pihak yang tidaksempat disebutkan satu persatu, yang telah 

membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih. Semoga semua yang 

pernah kita kerjakan mendapat berkah dan ridha dari Allah SWT.  

Akhir kata, semua kebenaran dan pengetahuan adalah milik Allah SWT, 

sedangkan kesalahan adalah kelemahan kita sebagai mahluk-Nya. Semoga 

penyusunan skripsi ini dapat membawa manfaat walaupun sedikit, khususnya bagi 

penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca dan dunia pendidikan. 
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