
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “ 

Tinjauan Persepsi Konsumen Mengenai Kualitas Pelayanan Customer Service Pada Bank 

BRI Unit Purwadadi Barat”. Dalam Penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan 

banyak informasi, bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibu Nia Kaniawati, S.E. selaku Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan 

tenaga dan waktu, memberikan saran dan dengan sabar membimbing penulis hingga 

Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. 

2. Ibu Sri Astuti Pratmaningsih, S.E.,M.A, selaku Dosen Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

3. Bapak Dr. H. Tendi Haruman S.E,,M.M, Selaku Ketua Program Studi     Fakultas 

Bisnis dan Manajemen D3 dan S1 Universitas Widyatama Bandung. 

4. Seluruh karyawan dan staf perpustakaan yang telah membantu dalam penulisan Tugas 

Akhir. 

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Widyatama yang telah memberikan 

semangat, ilmu dan berbagi pengalaman yang bermanfaat bagi penulis. 

6. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Laporan Tugas Akhir. 

7. Buat kakakku tersayang Gina Sugiatna, adikku tercinta Puad Badrudin yang selalu 

menjadi motivasi untukku....aku sayang kalian... 

8. Untuk sahabat-sahabat baikku (Usie, Fini, Fina, Nenden, Riska, Vina, Karlina), kalian 

semua semangat yaa... 



 

9. Untuk sahabat-sahabat terdekatku & sekaligus temen seperjuangan (Ferny, Trinita, 

Intan) semoga persahabatan kita tetap terjalin untuk selamanya.. 

10. Buat temen-temen universitas widyatama angkatan 2006 yuanita, rieke, fasha, eka, 

nosagiana, fuji, dara dan yang lainnya yg ga bisa di sebutin satu persatu..  

11. Buat Arief makasi yaa atas motivasinya dan makasi juga atas kebaikkan yang 

diberikan.... 

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini tak luput dari kesalahan dan 

kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk 

perbaikan penulis dimasa yang akan datang. Bagi semua pihak yang telah membantu, semoga 

segala kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga Laporan Tugas Akhir ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.  

 

       Bandung, Desember 2009 

 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


