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HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

MOTTO


Jangan pernah meninggalkan ibadah.
( Suparji, S.H., )



Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya.
(QS.2:286)



Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
(QS. Alam Nasyrah : 5)

PERSEMBAHAN
Alhamdulillahhirobbil alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, hanya dengan
rahmat hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya yang sederhana ini.
Karya ini dipersembahkan untuk :


Bapak dan ibu tercinta, terimakasih atas waktu, tenaga, materi dan doanya
yang selalu menyertaiku



Kedua saudaraku tersayang,

yang selalu

memberi motivasi

untuk

menyelesaikan studyku tepat waktu


Untuk Ellana Nur Syafitri, terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan
motivasinya selama ini



Teman-temanku semua, terimakasih telah sama-sama berjuang dalam
mengarungi hidup ini.



Almamater.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT
yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah-Nya dan senantiasa memberikan
petunjuk, ketenangan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulisan pra skipsi dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk, Iklan, Variasi
Produk dan Harga terhadap Perpindahan Merek pada pebisnis di Semarang”
Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan
Program Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Islam
Sultan Agung Semarang.
Penulis menyadari bahwa penulisan pra skripsi ini tidak lepas dari
bantuan, dukungan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis
ingin menyampaikan terima kasih kepada:
1.

Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Unissula Semarang.

2.

Dra. Hj. Alifah Ratnawati, MM selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas
Ekonomi Unissula Semarang.

3.

Drs. Bedjo Santoso, MT, Ph.D selaku dosen pembimbing yang tidak penah
bosan dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan,
motivasi,pengarahan dan saran yang sangat berguna bagi penulis.

4.

Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi Unissula Semarang atas ilmu,
bantuan, dan bimbingannya.
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5.

Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Unissula atas kerja sama dan
bantuannya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Ekonomi Unissula
Semarang.

6.

Ibu dan Bapak yang selalu memberikan seluruh perhatian, tenaga, kasih
sayang, do’a dan juga materi yang tidak terhingga. Kak fela, Dek Ina serta
Ellana yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta kasih
sayangnya, yang tidak dapat terhitung kepada penulis selama ini. Penulis
berharap dengan penulisan Skripsi ini dapat menjadi awal kesuksesan dalam
membahagiakan orang tua dan sudara-saudara ku.

7.

Teman – teman seperjuangan bimbingan, teman – teman pemasaran asyik dan
teman - teman kelas D angkatan tahun 2013/2014 dan seluruh teman kuliah di
Unissula.

8.

Semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya pra skripsi ini yang
tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Karena kesempurnaan hanya milik ALLAH SWT. Semoga skripsi ini dapat
berguna bagi semua pihak yang membaca.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Semarang, 20 Februari 2017
Penulis

Lazuardy Soldyanuha
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