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PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan Laporan Tesis yang 

berjudul "Analisa Kebijakan Pemberian Merek Pada Produk-Produk 

PT.Mustika Ratu" adalah benar hasil karya saya sendiri yang belum pernah 

dipublikasikan. 

Semua sumber data dan informasi yang digunakan dalam menyusun 

laporan tesis ini telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa 

kebenarannya. 

Bogor, Januari 2001 

Tossy Aryanto 
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penulis ingin rnengungkapkan tentang betapa penting serta vitalnya sebuah 
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