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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat

Allah S.W.T. Karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya saya bisa

menuntaskan Tugas Akhir dengan judul “ANAISIS KUALITAS PELAYANAN

KEDAI BASO PENTOL SI BOSS DI BANDUNG ”. Tugas akhir ini dibuat

dengan tujuan sebagai persyaratan kelulusan dalam program Studi Manajemen

Diploma III Universitas Widyatama.

Pada pengerjaannya, saya mendapatkan berbagai macam saran,

bimbingan, dorongan serta keterangan-keterangan yang berasal dari beberapa

pihak. Sehingga hal tersebut memberikan pengalaman yang tak bisa diukur

dengan materi.

Oleh karenanya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang

telah membantu menyukseskan tugas akhir ini. Khusunya kepada yang terhormat:

1. Teruntuk Kedua orang tua saya Hendra hendarsyah yang telah mendidik

saya menjadi individu yang baik. Dan untuk ibu saya Lilis Dini Kania

yang selalu memberi doa dan dukungannya sehingga dapat menyelesaikan

tugas akhir ini dengan baik,sehingga saya tidak akan pernah membalas

semua itu.

2. Ibu Sri Lestari A. Roespinoedji, S.H. selaku Ketua Badan Pengurus

Yayasan Widyatama.

3. Bapak Dr. H. Ishlahuzzaman, S.E., M.Si, Ak. selaku Rektor Universitas

Widyatama.

4. Bapak Dr. Deden Sutisna, M.N., S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama

5. Ibu Annisa Lisdayanti, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi

Manajemen D3 dan dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan dan

membimbing sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

6. Ibu Neneng Susanti,S.M.b., M.M. selaku dosen wali saya yang telah

mengarahkan dan membingbing saya dari awal semester sampai akhir

perkuliahan.



iv

7. Ibu Mariana Rachmawati, Dr., S.E., M.M. selaku dosen pembimbing

yang selalu memberi semangat kepada saya .

8. Saudara Faturohman Kurnia selaku narasumber saat saya melaksanakan

Magang di Kedai Baso Pentol Si Boss Bandung,Jawa Barat

9. Kepada Dyan  Mahardika yang selalu mendampingi hari-hari saya selama

proses penyusunan tugas akhir ini  dan  memberi dukungan serta doa

terimakasih untuk semuanya,dyan

10. dan Tak lupa pula Rekan seperjuangan saya Dinny Setiani A.Md., Rekha

Andaresta A.Md., Karunia Rahayu A.M.d,, Diovani Riandi, Herlambang,

Malik Maulana, Nurul akbari, Denada Clara, yang selalu ada saat saya

membutuhkan dukungan, yang selalu ada disaat senang dan sedih saya.

11. Teman-teman saya di Manajemen D3 yang telah berjuang bersama selama

3 tahun ini

12. Untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang selalu

memberikan do’a dan semangat kepada penulis.

Akhit kata, dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari dalam penyusunan

tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnann, baik dari kalimat dan materi.

semoga tugas akhir ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, intuisi pendidikan

dan khususnya saya penulis sendiri.

Bandung, Sepember 2018

Penulis


