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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah 

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

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: 

“Citra Merek dan Kualitas Produk Dalam Menentukan Keputusan 

Pembelian Konsumen Pada Cuanki Serayu 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, 

maupun 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 

S.W.T. 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 kesempurnaan. 

 

 

 

                                                                                           Bandung, Januari 2014 

        Penulis, 

 

 

                                                                                         Anggita Ayu Kurnia Adha  
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di sepanjang hidup penulis. I love you mom dad. 
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sepanjang hidup penulis, memberikan semangat, nasehat untuk perubahan 

yang lebih baik bagi penulis. Best brother I ever had, I love you mas. 
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semangat serta dapat menjadi teman terbaik bagi penulis kapanpun penulis 
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Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, 
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skripsi ini. 
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teman dan selalu memberikan semangat bagi penulis. 

10. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis & Manajemen dan seluruh staf 

administrasi, staf perpustakaan, satpam, serta seluruh karyawan 
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kemudahan kepada penulis. 
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meluangkan waktunya untuk berbagi cerita serta mendoakan penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini. 
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penulis yang telah memberikan do’a, support, semangat, inspirasi serta 
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kasih sayang bagi penulis, much love for you sist. 
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motivasi serta membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, makasih 

yang sebesar-besarnya nyeek. 

15. Sahabat terdekat, Ladies : Erna Maryani, Regina Triardani, Nadia Larasati, 

Sabella Prilia, Ventura, Herlinda, Gina Triana, Fitria Andarani, Reva 

Yuliani, Winda, Anggia Laksmi. Terimakasih atas segala perhatian, 
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sahabat tak tergantikan. I love you lads. 

16. Komunitas kopma  : Riki A Malik, Nabila Rizki Danisa, Ferien Marshela, 
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18. Bernys : Shelma Nadila, Indira Franescha, Friska Atika Putri, Asri 

Indriyani, Silvia, Echa, Dessy, selaku sahabat terbaik dan tak tergantikan. 
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Yusilia, Gaga Nugraha, Agam, Eric, Novan, Wahyu, Fitra, 
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22. Seluruh kerabat yang tidak dapat di sebutkan satu per satu 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas 

kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi 

ini. Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penambahan ilmu 

pengetahuan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. 

 

 Bandung,   Januari 2014 

 

 

 Anggita Ayu Kurnia Adha 

 


