KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum. wr.wb
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat
dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :
“Pengaruh Kualitas Jasa dan Personal Selling Terhadap Kepuasan
Pelanggan pada Pengiriman Barang di PT. Indah Yatama Bandung”.
Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu
syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Fakultas Bisnis dan Manajemen
Universitas Widyatama Bandung.
Namun demikian, penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih
jauh dari sempurna, karena penulis masih banyak mempunyai kekurangan,
kelemahan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis masih terbatas.
Penulis berharap agar para pembaca bisa memberikan saran dan kritik terhadap
skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak
yang membutuhkannya.

Bandung,

Desember 2017

Peneliti,

Alditiya Kanigia
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