
KATA PENGANTAR 

Pertama-tama saya memanjatkan puji syukur dan rasa terimakasih yang mendalam 

kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat, rahmat, dan kasihNya, sehingga 

saya dapat menyelesaikan penuisan proposal saya dengan baik, lancar, dan tepat pada waktunya. 

Skripsi dengan judul “PENGARUH HARGA DAN KUALITAS LAYANAN 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DISTRIBUTOR BATU KAPUR” ini ditujukan 

untuk memenuhi sebagian persyaratan akademi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata 

Satu pada Fakultas Ekonomi Universitas Ciputra Surabaya. 

Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang seesar-

besarnya kepada beberapa pihak yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dorongan, serta 

fasilitas dalam proses penyusunan skripsi ini, yaitu: 

1. Tuhan Yesus yang mengijinkan skripsi saya yang akhirnya selesai.

2. Ibu Meidiahna Kusuma, S.E., MBA. Selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang sangat

sabar dan banyak sekali member arahan sehingga skripsi saya dapa terselesaikan.

3. Christina Natalia, pacar saya yang membantu saya baik moral maupun waktu hingga

skripsi ini terselesaikan.

4. Ibu Kartika yang sangat membantu saya mengerjakan bab 4 dan sangat baik sekali beliau.

5. Bapak Sonata Christian, S.E., M.M dan ibu Dr. Tina Melinda, Dra., M.M. Selaku dosen

penguji saya yang member semangat dan masukan materi demi kelancaran pengerjaan skripsi

ini.

6. Terimakasih kepada seluruh Tim Dosen IBM dan staff admin support yang telah

mendidik selama mengikuti kuliah di Universitas Ciputra sehingga terselesaikannya.

7. Terimakasih kepada kedua orang tua yang telah banyak sekali memberikan kasih saying,

doa, dan dukungannya baik moral, terlebih materiil dalam kehidupan penulis.

8. Bapak Puguh selaku broker saham yang menyediakan ruangan saham kepada saya untuk

mengerjakan skripsi dan selalu memberikan dukungan moral pada saya.

9. Terimakasih pada teman-teman IBM UC Jeffry Yudhistira, SIddharta Chandra, Ivan

Iskandar, Kurniawan Indonanjaya, Nathony Wijaya dan Yessika, Putera Soenardi, Franky Tjiu,

Jennifer Smith, Mimhatul, Robby Sotikno, Yustinus Fernando yang selalu memberikan

dukungan moral terhadap saya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari 

sempurna dalam penulisan Karya Skripsi ini. 
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