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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, pertolongan dan nikmat-Nya yang begitu besar, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi degan lancar. Pada skripsi ini saya mengambil 

judul  “PENGARUH ATRIBUT PRODUK, HARGA DAN KEBUTUHAN 

MENCARI VARIASI PADA KEPUTUSAN PERPINDAHAN MEREK 

(Studi pada Konsumen Teh Botol Sosro di Kabupaten Mojokerto)”. 

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam 

menyelesaikan studi pada jurusan manajemen (S1). Selain itu tujuan dari 

penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh tambahan pengetahuan dan 

wawasan mengenai bidang pemasaran secara praktis, yang digunakan sebagai 

pembanding dengan pengetahuan teoritis yang telah diterima dibangku kuliah. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan skripsi ini dapat berjalan 

dengan baik disebabkan adanya dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, 

penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada : 

1. Bapak Nurkholis, Ph.D., Ak., CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya. 

2. Ibu Dr. Sumiati, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 

3. Ibu Dr. Siti Aisjah, SE., Ms selaku Ketua Program Studi S1 Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisns Universtas Brawijaya. 
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4. Bapak Bayu Ilham Pradana, SE, MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan  dan 

evaluasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

dengan baik. 

5. Bapak Dr. Fatchur Rohman, SE., MSi selaku Dosen Penguji 1 

6. Bapak Dr. Wahdiyat Moko, SE., MM., CPHR selaku Dosen Penguji 2 

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Manajemen yang telah mengajarkan ilmu 

selama masa kuliah. 

8. Seluruh Staf Bagian Pengajaran Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Brawijaya yang telah memberikan banyak bantuan. 

9. Orang tua saya dan keluarga besar yang telah memotivasi, menemani dan 

mendoakan dalam penyusunan hingga penyelesaian penulisan skripsi. 

10. Sahabat, teman-teman dan rekan-rekan saya yang banyak memberikan 

saran, bantuan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan skripsi. 

11. Pihak lain yang tidak dapat saya sebutkkan satu persatu, namun telah 

banyak memberikan bantuan dan dukungan atas penyelesaian laporan 

skripsi ini. 

Demikian kesempatan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam 

penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik 

dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan  
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laporan ini. Semoga laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak 

pihak. Amin Ya Rabbal Alamin. 

 

       Malang, 21 Desember  2017 

 

 

          Suci Ayu Arindah 


