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PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang

pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan

tinggi, dan sepanjang pengetahuan sayajuga tidak terdapat karya atau pendapat yang

pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam

naskah ini disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa

pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai

peraturan yang berlaku."
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Telah disetujui dan disahkan oleh
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Dengan memanjatkan pint dan syukur kehadiiat Allah SWTatas raiunat dan

mdayahnya sehingga penults dapat mcnyelesaikan tugas akhir skripsi denganjudul :

"ANAMSJS PFRSFPS! KONSUMFN TFRHADAP ATRIBUT PRODUK

DISTRIBUTION STORF (DISTRO) Si.ACKFRS Di YOGYAKARTA",

PenynsuiMHi skrinsi ini -untuk rrsernersuhi svarat gun?, roancroleh gcinr Sariana
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2. Bapak Drs. Murwanto Sigit MBA, sslaku dosen pembimbisig yang te!aii

dengan sabar memberi pengarahan dan birnbingan dalam proses penyusunan

skripsi ini.

3. Ibu Dra. Nur Fauziah, MM selaku dosen T~'embimbin,jr akademik.

4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam

Indonesia.
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5. Bapak dan ibuku atas doa yang selalu mengiringiku dengan penuh kesabaran

dan kasih sayangnya. Dan telah memberikan dorongan baik moril maupun

materiil.

6. Mbak Ida, Mbak Yanti dan Mas Eko ku yang selalu memberi dorongan

untuk cepat lulus dan tidak ketinggalan kiriman tiap bulannya.

7. Ivana Puspa Dewi ( My Heart ) yang banyak memotifasiku dalam hidup,

menasehatiku dalam berbagai hal, thanks your support in my life. Hanya

engkau bidadari hidupku.

8. Papa dan mamanya Ivana makasih buku Al-waqiah yang selalu tak baca

malam hari. Kak Vina, Anvi yang selalu centil tiap hari, jangan ngalem sama

mama terus.

9. Staf dan karyawan distro Slackers " keep fight for your design" yang

membantu dalam pencarian dataku. Mas Wahyu distro Mobbish dan Staf

Parfurne Aromatique, yang dulu membuatku tampil berani dan kenal banyak

orang.

10. Anak - anak Pikanet yang memberi kerjaan terus tiap hari, Mbak Wuri dan

mas Made yang selalu memberi senyum setiap jaga warnet.

11. Buat anak Kos Pak Natsir : Lutfi Celeng dan Hendra Genggek ( keep rockin

), Eno Bagong, Putut ( Koe ojo pelit2 ), Angga Bali, Didik Putih, Nedri

(makasih komputernya untuk ngetik dan anu2), Uun, Eri, Iqbal ( Makasih

susu segarnya), dan semua yang kos.
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12. Buat sahabat - sahabatku: Probo ( suwun utangane!), Frantu Ngep, Eko,

Joko Tuak, Bayu Pans, Tomi, Kasino, Japrak, Hiraq, Tatang, Eri, Gloyor,

Riski, Cahyo, Angga, Panjul, Yusron dan semua anak MC 2002-2003 juga

anak angkatan '03 yang sering ngobrol bareng.

13. Teman - temanku LPM EKONOMKA yang gak bisa di sebutkan satu per

satu: Encik, Empok, Intan, Jo, Aziz Woo, Junaidi (pak kepala), Imam, didit,

Rio. Son aku sering telat deadline berita.

14. Motor Honda Grandku yang kini entah kemana, Mega pro S 3189 BM yang

inenemaniku dalam touring kemanapun. Game Kurusetra yang membuat aku

gila game tiap jam.

15. Mas.Ayi (makasih Vocher Kurunya), Mas Kiyat (Suwun ngajari buat WEB)

, Mas Yuan, Mas Shovi, Mas Didik ( tiianks ngajarin valas), dan semua yang

mendukungku untuk tems maju.

16 Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu disini mohon

maaf dan makasih banyak atas dukungannya.
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Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mampu memberikan

manfaat dan tambahan ilmu bagi segenap pembaca. Semoga Allah SWT meridloi

kita semua, Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Mei 2006
Penulis

Setyo Adi Wibowo



Motto

Sesungguhnya shatatflu, i6adahf{u, hidupku, dan matif^u
hanya untuf(JLRah 1(a66iuCjLuimin

(QSM-M'am 162)

Seorang JfamBa memiRfci suatu derajat disurga
"Kfti^a dia tidakjdapat mencapainya dengan

JiwaC- awaC%e6aifiannya, mafia flRah menguji dan menco6anya
Jigar iamencapai derajat itu

(!f{<R.Atha6rani)

%etif{a i6umu metahirfian, engf^au menangis sedang^an
Orang dxsef\eRRngmu tertawa gemBira
maka 6erusahaCah untuf^dirimu sendiri

Hingga saatajaCteCah sampai
Sesaat orang dise^iRngmu menagis tersedu,

Mafia mayatmu tersenyum simpuC
(Mutiara Jfadist)

Kfindahan adafdh sesuatuyang menarifijiwamu
"Kfinddhan adalah cintayang tidaf\memb~eri namun menerima
%ptif\a engkau menemu^an ^eindahan didatam retung ftatimu

ItuCah ^eagunganyang merupa^an perpaduan penderitaan dan fiebahagian
(%flhRCgi6ran)

Jangan Rat masa tampau dengan penyesaCan
JanganpuCa Rhat masa depan dengan fietafiutan

Topi Rhattah sefqtar anda dengan penuh ^esadaran
(James elHur6er)

Ttidup sef\aR hiduptahyang 6erarti
(MottoHidup)
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Sf&ipsi ini%jipersem6afU{an

%fpada:

"s. Adah SWIsemoga inimenjadi amaliSadah^u

"2S- l&suQuCah MuhammadSAWsebagai qudwah hasanah^u

"a. (Bapaf^dan ihu^uyang telah mengantar^an masa depanftu

"&. %fdua ^a^a^u dalam sulfa dan duffa dalam fehidupan

"a, Sayangfiu Ivana (Puspa <Dewi yang memotivasi dan

berjuang dalam ^ehidupan^u

•Js. (Dan semua teman bail$u

xn


