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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Setiap do’a akan terhalang (untuk dikabulkan) hingga dibacakan sholawat

kepada nabi Muhammad saw dan keluarganya.” (HR.Thabrani).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan saya persembahkan kepada keluarga saya terutama kepada

kedua orang tua saya bapak dan ibu, semoga ilmu yang saya dapat menjadi ilmu

yang bermanfaat.



v

KATA PENGANTAR

Pujisyukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas

limpahan berkat, dan anugerah yang di berikan-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan usulan penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Persepsi,

Promosi dan Reputasi Perusahaan Terhadap Keputusan Pembelian”.Penulis

menyadari bahwa selama penyusunan usulan penelitian skripsi ini banyak

mendapat bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga

dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan

terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Wuryanti, MM selaku dosen pembimbing yang telah

memberikan perhatian serta meluangkan waktunya dengan sangat sabar

untuk memberikan bimbingan, motivasi, masukan-masukan, pengarahan

dan saran yang sangat berguna bagi penulis.

2. Ibu dan Bapak yang telah menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan

pendidikan serta senantiasa memberikan do’a, semangat dan dukungan

baik secara moral, material maupun spiritual dengan penuh kasih sayang

dan pengorbanan.

3. Ibu Dr. Olivia Fachrunnisa, SE, Msi selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dra. Hj. Alifah Ratnawati, MM selaku ketua jurusan Manajemen Fakultas

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung
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5. Kakak-kakak penulis, Intan Hidayatillah, S.AB dan Wahyu Podosantoso,

S.AB.

6. Sahabat penulis, Dani, Arieka Dewi Kusuma dan teman-teman

Manajemen D 2012 terimakasih atas dukungan dan semangat,

kebersamaan, dan bantuan kalian, dan yang utama buat Aisya Rusda.

Terimakasih atas motivasi, kebersamaan, kekeluargaan, keseruan dan

persahabatan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Sultan

Agung.

7. Semua pihak lain yang telah membantu penyelesaikan pra skripsi, yang

tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan yang

diberikan. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh

dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan

kritik yang membangun. Semoga pra skripsi ini dapat memberikan

manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 2 maret 2016

Penulis

Aunur Rohman


