










KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin memanjatkan syukur dan terima kasih yang

luar biasa atas kasih dan karunia Tuhan Allah Bapa yang selama ini senantiasa

membimbing dan menuntun setiap langkah yang dicapai oleh penulis sehingga

pada akhirnya penulis diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir

penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Iklan Terhadap Kesadaran Merek

Dan Persepsi Kualitas Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Merek Pada

Merek Molto 5 in 1 di Sidoarjo” sebagai persyaratan akademik guna mengejar

gelar studi yaitu Sarjana Strata Satu Ekonomi di Universitas Pelita Harapan

Surabaya ini.

Penulis meyakini bahwa pengungkapan, penyajian, maupun penggunaan

kata-kata dan bahasa pada penelitian ini dirasa masih sangat jauh dari sempurna.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran,

kritik, dan  segala bentuk pengarahan dari semua pihak untuk perbaikan penelitian

tugas akhir ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin memberikan ucapan terima kasih

yang begitu besar kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung atas

terselesaikannya penelitian ini hingga akhir. Ucapan terima kasih ini khususnya

ditunjukan kepada:

1. Prof. Louie Divinagracia DBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Pelita Harapan Surabaya.

2. Pak Ronald S.T., M.M selaku pembimbing akademik yang membantu

banyak hal dalam kehidupan perkuliahan yang saya lalui selama berkuliah

di UPHS, serta dosen penguji pertama yang turut memberikan masukan

dan arahan kepada penulis untuk penyelesian penelitin ini.

3. Ibu Amelia, S.E, M.M., selaku dosen pembimbing utama yang telah

memberikan perhatian yang begitu besar, tenaga, serta memberikan

dorongan yang tinggi kepada penulis dari awal hingga penelitian ini dapat

diselesaikan.

4. Bapak Yanuar B.Sc., M.M, selaku dosen pembimbing anggota yang telah

membantu dan memberikan saran-saran serta perhatian sehingga penulis

dapat menyelesaikan penelitian ini.



5. Pak Hananiel M.G.,B.A.,M.B.A., selaku dosen penguji kedua yang turut

membantu saya dalam memberi masukan.

6. Para staff pengajar Program Pra Sarjana Strata Satu Jurusan Manajemen

Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan ilmu-ilmu

melalui suatu kegiatan belajar mengajar dengan dasar pemikiran analitis

dan pengetahuan yang lebih baik sehingga diharapkan berguna bagi

penulis setelah lulus nanti.

7. Orang tua khususnya Mama yang telah banyak membantu dan berdoa

untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas terutama

penelitian tugas akhir ini.

8. Kepada teman-teman, khususnya Filian Lilihata, Amanda ananta, Vivy

Fareizha, dan Gita Riantika yang saling mendukung dalam meyelesaikan

tugas akhir sehingga dapat bersama-sama menyelesaikan tugas akhir

dengan baik dan lulus bersama-sama.

9. Teman-teman mahasiswa seperjuangan yang selama ini berjuang bersama-

sama dan menyelesaikan studi di Universitas Pelita Harapan Surabaya

yang telah saling mendukung dan mendoakan agar dapat bersama-sama

lulus.

10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini.

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga Tuhan Allah Bapa berkenan

membalas semua kebaikan dan dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-

teman sekalian. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis

serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan topik yang sama. Segala kritik dan

saran atas penelitian ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk penyempurnaan

selanjutnya.

Surabaya, 10 Desember 2014

Stevanny Herlina
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