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KATA PENGANTAR 

Pertama-tama penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. 

Tuhan Yang Maha Pengasih atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik, lancar, dan 

tepat pada waktunya.  

Skripsi dengan judul “PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN 

HARGA TERHADAP KEPUASAN RESELLER FAME”. Skripsi ini disusun 

untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi Strata Satu pada Fakultas Ekonomi Universitas Ciputra Surabaya. 

Dalam proses penyelesaian penulisan ini, penulis mendapat banyak 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materi. Oleh 

karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua saya dan adik saya, ibu Septi Wiyani dan Bapak Ismail dan

Achmad Rizky Fajar yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi

ini baik dukungan berupa doa, moral, perhatian, dan semangat kepada penulis.

2. Ibu Wina Christina, S.E., M.M., CEP selaku dosen pembimbing skripsi

penulis yang sangat sabar dan banyak meluangkan waktunya dalam

membimbing penulis, memberi semangat dan menghibur penulis.

3. Bapak Dr. David Sukardi Kodrat, M.M. CPM selaku dosen sidang skripsi dan

memberikan masukan dan arahan pada skripsi yang dikerjakan oleh penulis.

4. Kekasih yang tercinta dan tersayang Yoga Sasongko yang banyak meluangkan

waktunya dalam menemani penulis dalam keadaan suka dan duka dan banyak
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memberi dukungan berupa doa, memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi 

dengan baik. 

5. Novita Adipati Chandra, Elisha Danuarta, Sally Apriliana, dan Fitria 

Wulandari tim bisnis dari K-nifes yang memberi dukungan, membantu penulis 

dalam mengembangkan usaha K-nifes, dan memberi semangat kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.  

6. Tim Sister Generation Evron Kurniawan, Victor Hugo, dan Edwin Sanjaya 

yang banyak memberikan dukungan dan hiburan kepada penulis dalam proses 

pengerjaan skripsi. 

7. Teman-teman refreshing Skripsi yang banyak meluangkan waktunya dalam 

memberi semangat dan hiburan kepada penulis dalam proses pengerjaan 

skripsi Amelia Kurniawati Proboningrum, Kristanto Rahardjo, dan Heskiel 

Wijaya. 

8. Jejeg group Fernylia Desfirst, Fransiska K.L., dan Lia Anggraini yang banyak 

meluangkan waktunya untuk menemani penulis dengan memberikan 

dukungan berupa hiburan dan semangat. 

9. Reseller FAME yang telah meluangkan waktunya dalam memberi data dari 

pengisian kuesioner untuk melengkapi data penulis dalam penyelesaian 

skripsi. 

10. Teman-teman universitas Ciputra yang telah mendukung dan memberi 

semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan waktu. 

11. Dosen-Dosen Universitas Ciputra yang telah membimbing dan mengajarkan 

penulis. 
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Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan 

dan jauh dari kata sempurna dalam penulisan karya Skripsi ini, mohon  kritik dan 

saran dari para pembaca sekalian, terima kasih. 
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