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KATA PENGANTAR 

Alhamdullilah dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT 

atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya 

kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul 

“PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN CUSTOMER 

RELATIONSHIP MANAGEMENT TERHADAP KEPUASAAN PELANGGAN 

(Studi Pada Bengkel Motor AHASS)”. Skripsi ini diajukan untuk menempuh ujian 

sidang Sarjana Bisnis Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh 

dari kata sempurna dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh 

penulis, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat. Oleh karena 

itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dijadikan sebagai 

bekal di masa yang akan datang. 

 

UCAPAN TERIMAKASIH 

 Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, 

bantuan dan suport serta saran yang penulis dapatkan dari banyak pihak. Untuk itu, 

penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih 

khususnya kepada: 

1. Bapak Wibisono, Ibu Atie Dermawaty yang sebagai bapak dan ibu kandnung 

saya yang telah mendoakan saya, mensupport saya, selama saya berkuliah di 

Bandung, kasih sayang kalian tak akan pernah saya lupakan. 

2. Rani Ayuningtyas, Egie, Fathiya Nisa yang sebagai adik kandung saya yang 

telah mendoakan saya, mensupport, selama saya berkuliah di Bandung. 

3. Keluarga Bapak Beben Taruka Utami yang telah mengizinkan dan 

memberikan saya untuk tinggal sementara serta mensupport saya selama 

berkuliah di Bandung. 
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4. Ibu Sri Astuti Pratminingsih, S.E., M.A., Ph.D Dosen pembimbing skripsi 

yang telah memberikan banyak perhatian, waktu, tenaga, untuk membimbing 

saya selama penulis menyelesaikan skripsi  

5. Bapak Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, S.IP., M.Si selaku Rektor Universitas 

Widyatama 

6. Bapak Deden Sutisna M.N. DR., H., S.E., M.Si Dekan Fakultas Bisnis Dan 

Manajemen  

7. Bapak M. Bayu Aji Sumantri, S.M.B., M.Com Ketua Prodi Bisnis Dan 

Manajemen S1 

8. Bengkel AHASS Delima Motor Cikutra Bandung 

9. Seluruh dosen, asisten, dan staf pengajar, Fakultas Bisnis Dan Management 

Universitas Widyatama yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bekal pengetahuan sampai penulis skripsi ini selesai. 

10. Seluruh Staff Perpustakaan yang telah melayani dan membantu ketika penulis 

membutuhkan buku referensi maupun skripsi yang akan digunakan. 

11. Bapak Ku’at Dan Staff Prodi terima kasih atas semua bantuanya serta seluruh 

Staff Akademik yang memberikan pelayanan pelayanan yang membantu 

dalam perkuliahan maupun penyelesaian skripsi. 

12. Sahabat sekaligus keluarga Ruly Firdaus, Ihsan Firjatullah, Juanfuad Khadafi, 

Ikiw, Arif Pratama, Fajar, Rizki Kurnia, Aditya Restu, Arrizal, Yoga, Roy 

Krisna, Bobby, Idad , Rian Setiawan, Akbar Hilman, Nazib, Ivan, Gilang, 

Rizki Pebe terimakasih banyak atas semua bantuannya, supportnya dan 

kebersamaan yang diberikan. 

13. Sahabat sekaligus keluarga Juniardi Pratama, Bayu, Midkal Sulthan, Firman, 

Tabin, Fahry, Rizki, terimakasih banyak atas semua support, kebersamaan 

yang diberikan. 

14. Keluarga besar Lamborry Futsal Club, Sector 15, Kostan 7A, Bobby FC, 

Jungle Widyatama, UKM SepakBola Universitas Widyatama, terimakasih 
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banyak atas semua support, hiburan, canda gurau, kenangan, serta 

kebersamaan selama perkuliahan bahkan selamanya.  

15. Seluruh teman teman satu angkatan yang telah memberikan semangat, 

dorongan serta support nya pada penulis sehingga dapat diselesaikannya 

skripsi ini. 

16. Seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan semuanya yang telah memberikan 

doa dan dukunganya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

 

Penulis berharap semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya serta membalas kebaikan kepada semua pihak yang telah 

memberikan bantuan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir 

kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat 

menambah ilmu bagi penulis sendiri.  

 

 

 

 

                                                                                      Bandung, 22 Juli 2019 

 

 

 

 

 

   Riksa Rizkia D 


