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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah

melimpahkan karunia-Nya, serta atas pencerahan dan hidayah-Nya, penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“PENGARUH BRAND IMAGE DAN KUALITAS JASA TERHADAP

LOYALITAS KONSUMEN DI SNEAKLIN BUAHBATU  NO.197

BANDUNG”.

Adapun penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk

mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen, Fakultas Bisnis dan

Manajemen Universitas Widyatama, Bandung. Penulis sadar sepenuhnya akan

keterbatasan dari penulis, baik itu dalam hal pengetahuan, pengalaman mapun

kemampuan yang penulis miliki. Namun Alhamdulillah berkat petunjuk, bantuan dan

kerja sama berbagai pihak yang penulis dapatkan, penulis mampu mengatasi berbagai

hambatan tersebut dan pada akhirnya hanya atas ridho Allah SWT penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya dan

berharap kritik dan saran yang bersifat positif dari berbagai pihak sebagai masukan

untuk waktu yang akan datang, dimana penulis menyadari bahwa skripsi ini masih

jauh dari kata sempurna.

Bandung, April 2018

Nugi Fakhri Kamaludin
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