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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai 

dengan doa, karena sesungguhnya nasib seorang manusia tidak akan berubah 

dengan sendirinya tanpa berusaha. 

PERSEMBAHAN 

• Kepada orang tuaku yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya dalam 

menempuh pendidikan sampai sekarang ini. 

• Kepada kakak–kakak saya yang selalu ikut 

mendukungdanmemotivasisayadalammenempuhpendidikansampaisekarangini. 

• Kepada my beloved girlfriend yang selalu menyemangati saya dalam 

menyelesaikan pendidikan sampai sekarang ini 

• Kepadateman–teman yang ikutmemebantusayadalammenyelesaikanskripsiini. 

• Almamaterku tercinta UNISSULA 

• Kepadasemuapihak yang tidakdapatsayasebutkansatau yang juga 

membantusaya, semogaamalibadah kalian diterima Allah SWT. 
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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan anugerah serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Shalawat dan 

salam yang tiada putusnya senantiasa penulis kirimkan kepada nabi Muhammad 

Shalallahu’Alaihi Wasallam yang merupakan nabi agung dan terbaik sepanjang 

zaman kehidupan, yang telah membuka dan mengantarkan nilai-nilai ilahiyah dan 

jalan keselamatan kepada umat manusia.yang merupakan panjutan bagi seluruh 

umat muslim dileruruh dunia tak terkecuali penulis, yang menjadi pedoman 

bagaimana bersikap dan berperilaku, sehingga Skripsi tentang  “PENGARUH  

BUKTI FISIK, DIFERENSIASI PRODUK TERHADAP MINAT BELI DAN 

WORD OF MOUTH SEBAGAI VARIABEL INTERVENIG” dapat 

diselesaikan dengan baik. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai Gelar 

Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen.SelamapengerjaanPenelitian Skripsi 

penulis banyak mendapatkan bimbingan, saran dan kerja sama dari banyak pihak. 

Oleh karena itu, penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan 

kesempatan studi di Fakultas Ekonomi. 

2. Dr. Hendar SE. MSi selaku ketua Jurusan Program Studi Manajemen 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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3. Dr. H. Ardhian Adhiatma, SE, MM selaku dosen pembimbing dan 

mengarahkan penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak, Ibu dan saudaraku yang selalu memberikan doa dan bantuanya baik 

moral maupun materil sehingga Skripsi dapat selesai. 

5. Seluruh Dosen Program Studi Manajemen Unissula Semarang yang 

memberikan pelajaran serta motivasi dan dinamika keilmuan. 

6. Seluruh Staf  Pengelola Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang senantiasa memberikan pelayan yang baik selama ini. 

7. Kedua orang tua, Ibu Mufronah dan Bapak Wahyudi yang telah 

memberikan dorongan baik spiritual maupun materil serta do’a guna 

kelancaran penyusunan Skripsi ini. 

8. Kakak – kakakku Eka dan Yuli yang selalu menyemangatiku dan 

mengingatkanku akan tanggung jawabku sebagai anak bungsu. 

9. My beloved girlfriend Dea yang selalu menemani dan memberi dukungan, 

semangat dan motivasi sehingga penulis mampu berjuang menulis skripsi 

ini. 

10. Teman-teman angkatan 2013 Fakultas Ekonomi UNISSULA Semarang 

yang penulis tidak dapat sebutkan satu - persatu, atas dukungan dan kerja 

samanya kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan. 

11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi 

dari awal hingga akhir. 

Peneliti menyadari bahwa usulan penelitian ini masih banyak kekurangan, 

untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk   
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