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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Alhamdulillahirobbilalamin,  

 Puji Syukur saya  panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul “Pengaruh Brand Image Terhadap Purchase Intention Pada Produk 

Otomotif (Studi Kasus Pada Calon Pembeli Toyota Avanza di AUTO 2000 

Sutoyo)”. 

Tujuan penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi pada Jurusan Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 

 Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan baik moril 

maupun materiil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih dan 

penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibu Dr. Dra. Sumiati, M.Si. selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 

2. Bapak Ainur Rofiq, S.E., S.Kom, MM., Ph.D. selaku Sekretaris 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya. 

3. Ibu Ida Yulianti, SE., MM., selaku dosen pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan 

penulis selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas segala ilmu serta 

pengalaman kepada penulis. 

5. Seluruh Calon Pembeli Avanza yang datang ke AUTO 2000 Sutoyo 

Malang yang telah memberikan bantuan selama ini. 

6. Kedua orang tua penulis, ayah Nuzul Nurcahyono dan mama 

Kanyawanti atas doa yang selalu dipanjatkan dan kasih sayang yang 

tidak pernah putus diberikan kepada penulis. 

7. Kak Ella, dan Adik dari penulis, Dhani Alamzah, Amelia Chandra, 

Karina Chandra dan Cynthia Chandra yang selalu mendukung, 

menghibur, dan memotivasi selama menyelesaikan proses penyusunan 

skripsi ini. 

8. Eyang Liliek yang selalu mendoakan dan mendukung selama ini 

9. Sahabat dan teman terindah Deddy, Devita, Mila yang selalu 

menghibur, meluangkan waktu dan memberikan dukungan, serta 

motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga akhir 

10. Pacar sekaligus sahabat tersayang, Robby Anggriawan dengan penuh 

kesabaran selalu memberi dukungan dalam berbagi bentuk, meluangkan 

waktu, selalu menghibur, menemani dan memotivasi penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. 

11. Teman-teman kuliahku tersayang Dyca Okkysantria, Nadia Ayu, Rizka 

Amelia dan Winda Anggraini terimakasih atas semangat, kebersamaan, 

dan segala bentuk dukungannya. 
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12. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kelemahan 

dan kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi tercpainya 

kesempurnaan dalam skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dan dapat 

disempurnakan melalui penelitian dengan tema yang sama. Akhir kata penulis 

mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini baik untuk masa sekarang maupun 

masa yang akan datang. Amin. 

 

      Malang, 23 Maret 2014 

      Penulis, 

 

 

      Dana Fitriana 



 


