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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-

Nya. sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.sehingga tugas akhir 

yang berjudul “Pengaruh dimensi citra merek terhadap keputusan pembelian pada para pengguna 

iPhone di Kota Bandung” dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Adapun tujuan dari 

penyusunan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Sidang 

Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Kristen 

Maranatha. 

Peneliti menyadari tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. 

Segala kritik dan saran yang membangun akan peneliti terima dengan senang hati dan terbuka 

sebagai bahan perbaikan dan untuk menambah wawasan peneliti dimasa yang akan datang. 

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

• Tuhan Yesus Kristus yang selama ini menjadi tempat mengadu dalam berbagai hal. 

• Dra.Ika Gunawan, M.M selaku dosen pembimbing atas waktu yang telah di luangkan untuk 

arahan , bimbingan , nasehat dalam proses pembuatan skripsi sampai selesai. 

• Dr.Marthius Tandiontong , M.M., Ak.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Kristen Maranatha Bandung . 

• Ibu Dr.Ratna Widiastuti, S.E.,M.T selaku Wakil dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas 

Kristen Maranatha Bandung. 



• Bapak Peter, S.E.,M.T selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi. 

• Dr.Jahja Hamdani. S.E.,M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Maranatha Bandung. 

• Sherlywati,S.E.,M.M selaku seketaris Jurusan Manajemen. 

• Kartika Imasari Tjiptodjojo,S.E.,MBA.,M.M selaku Dosen Wali 

• Seluruh dosen pengajar Universitas Kristen Maranatha 

• Keluarga Tercinta , terutama Ayah Hendry Suhalim dan Ibu Donny Haryati selaku orang tua 

peneliti yang selalu mendukung , kepada kakak Julio dan Rico yang selalu mendoakan , dan 

menyertakan semangat hingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir .  

Akhir kata, semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, kasih, dan karunia 

kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga tugas akhir 

ini dapat berguna dan memberi nilai tambah serta wawasan bagi semua pihak yang membacanya.  

 

Bandung, Januari 2019 
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