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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

Ayah dan Ibu tersayang 

“Ya Allah lindungilah kedua orang tuaku, semoga kelak aku dapat menjadi orang yang 

membanggakan dan membahagiakan kedua orang tuaku” 

 

Adha Nurhidayat, Kris Wak Gank, Didik Marsudi, Rizky Fachri, Uzwatun Nur Hasanah, 

Eki Riana, Latifah Isnan Stutadi, Lestari, dan Rizky yang telah berjuang bersama menimba 

ilmu di kampusnya masing-masing. Terimakasih untuk canda tawa, suka duka, dukungan, 

motivasi dan semangatnya. 

 

Bapak Sunarno S.P. dan Teman-Teman Seed Indonesia, yang telah bahu-membahu, 

memotivasi dan memberi semangat atas hidup saya dan keluarga saya. Semoga kita selalu 

menjadi “Agent of Change” bagi yang membutuhkan dan menjadi team yang selalu solid. 
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MOTTO 

                                                                                                 
                                             

               
                                                                                                                       

 “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-prang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.S. AL-Mujadila : 11) 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Segala puji bagi Allah SWT atas karunia dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi 

Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Citra Merek (Brand Image) Ukm” yang 

menjadi sebuah tulisan sebagai tugas akhir jenjang Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Indonesia 

Dalam penyusunan ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, bantuan dan dukungan 

dari berbagai pihak, dengan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 

1. Bapak Dr. Drs. Imam Djati Widodo, M.Eng., Sc. Selaku Dekan Fakultas Teknologi 

Industri Universitas Islam Indonesia. 

2. Bapak Yuli Agus Rochman S.T., M.Eng. selaku Ketua Prodi Teknik Industri 

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 

3. Bapak Drs. R. Abdul Djalal, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan bantuan dan arahannya dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

4. Kedua orang tuaku (Bapak Yeyen Miranto dan Ibu Yatimah), atas kasih saying 

yang tak pernah terhenti dalam memberi segalanya yang terbaik untuk anak-

anaknya, terutama dua orang yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT. 

5. Adikku (Alamin), untuk dukungan dan semangatnya. 

6. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah membantu 

kelancaran skripsi ini. 

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca  sebagai 

wacana dan menambah wawasan. Teriring doa dan segala jerih payah, bantuan, 

pengorbanan semua pihak yang terlibat, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari 

Allah SWT. Amin 

Yogyakarta 15 Agustus, 2016 

 

(Atrimo) 

  


