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KATA PENGANTAR  

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatu. 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat 

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya hingga 

akhir zaman, Amin. 

 Terwujudnya skripsiini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai 

gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, 

dengan judul “ Pengaruh Kualitas Produk dan Kepuasan Konsumen 

Terhadap Niat Beli Ulang Produk Jenisa (Jeruk Nipis Asli) CV. Anugrah 

Alam LestariDi Kabupaten Kuningan “. Skripsi ini benar-benar karya penulis 

sendiri oleh karena itu, penulis bertanggung jawab terhadap seluruh skripsi ini.  

 Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya serta 

membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu peulis dalam 

penyusunanskripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagipeneliti dan khususnya bagi pembaca pada umumnya.  

 

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatu. 

 

 

 

Bandung, Januari 2016  

Penulis   

 

 

Khairina Nur Fajrina  
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

 Puji dan syukur tiada hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

,Karena atas rahmat dan karunia-Nya akhirnya setelah perjalanan cukup panjang 

dalam proses pendidikan sampai penyusunan skripsi ini penulis bisa 

menyelesaikan denganbaik. Kini saatnya penulis mengucapkan terimakasih 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi 

dukungan dalam bentuk materil, doa, saran, kritik dan lainnya. Oleh karena, 

dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT yang senantiasa selalu melimpahkan karunia serta nikmat yang 

tak pernah terhingga sampai kapan pun. 

2. Orang tua dan keluarga yang sangat saya cintai dan sayangi Ayah dan Ibu 

Muhammad Benhardi, SE dan Ismawati juga kakak-kakak An-nisa Nur 

Islam, Sip dan Muhammad Setia Utomo, Sip juga adik-adik Muhammad 

Azzam Rabbani dan Haura Adzkiya Kautsar. Terimakasih atas segala doa, 

kasih sayang, cinta, nasihat, motivasi dan perhatianyang senantiasa 

tercurah srta dukungan yang selalu diberikan. Semoga Allah SWT 

membalas semua kebaikan kalian dan kelak kalian akan bangga dengan 

apa yang kuraih. Amin.. 

3. Bapak Dr. Zulganef, MM selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran untuk membantu, 

membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis selama penyusunan 

skripsi ini. 

4. Ibu Intan Widuri Sakti, S.T., M.M, selaku dosen wali penulis yang telah 

membantu dan meluangkan waktunya selama perwalian dari awal hingga 

akhir perkuliahan di Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama. 

5. Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si.,Ak., CA. selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 
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6. Nugroho Judi Setiadi., S.E.,M.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

7. Ryan Kurniawan, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 

Universitas Widyatama. 

8. Bapak Muhammad Benhardi, SE selaku Owner dan Direktur CV. Anugrah 

Alam Lestari yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian 

di perusahaanya. 

9. Sahabat-sahabat tercinta Andre Oktaviandi, Anindiasty NHJ, Fia 

Fauziyah. Y, Fina Fauziah, Rifki Pratama, Wiby A. Rachman, Ovie 

Deanita dan Dinda Kurnia yang selalu setia mendengarkan setiap keluhan, 

menghibur, memberi motivasi, doa, saran dan dukungan kepada penulis. 

Terimakasih atas kebersamaanya selama ini saat senang dan susah. 

Semoga kelak kita semua menjadi orang sukses, Amin. 

10. Sahabat SMA tercinta Debby Devianti dan Heny P Terimakasih atas 

motivasi doa dan dukungannya.  

11. Teman seperjuangan dalam menempuh tugas akhir skripsi. 

12. Teman-temanManajemen S1 angkatan 2012 UniversitasWidyatama. 

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 

membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.  

 

Akhir kata penulis ucapkan, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya yang berlipat ganda untuk segala kebaikan yang telah diberikan. 

 


