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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Segala puja dan puji bagi Allah SWT serta shalawat dan salam semoga 

senantiasa tercurah kepada Baginda Rasul Muhammad SAW, para keluarga, 

sahabat, dan pengikutnya. Syukur alhamdulillah penulis panjatkan sehubungan 

dengan terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pengaruh Citra Merek dan 

Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian konsumen pada CV. Restu 

Rama Bandung”. 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

untuk menempuh ujian Sarjana Program Studi pada Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran dari berbagai pihak untuk perbaikan serta penyempurnaan isi skripsi. Besar 

harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi 

pembaca umumnya. 

Wassalamu’ alaikum Wr.  Wb.   

Bandung, April 2014 

                                                                                                Penulis  
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telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan dorongan selama 

penyusunan skripsi ini. 

8. Ayahanda H. Asep Ahmad Hidayat dan Ibunda Hj. Neneng Dewi Kurniawati 
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yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil. 

10. Tunanganku Raden Intan yang selalu sabar dan selalu memeberikan dorongan 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

11. Calon mertua, Drs. H. Dedi Djamaludin dan Dra. Hj. Siti Rochyati Maryam 

yang selalu memberikan do’a serta dukungan moril maupun materil. 
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Universitas Widyatama yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang 

telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat 

bagi penulis. 
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13. Seluruh staf administrasi, karyawan, dan staf Pustaka Loka yang telah banyak 

membantu penulis selama berkuliah di Universitas Wisyatama Bandung. 

14. Bapak H. Asep A. Hidayat selaku pemilik CV. Restu Rama Bandung yang 

telah banyak membantu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiranya disela-sela 
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bantuan dan doanya .  

17. Teman satu perjuangan dan satu pembimbing : Geri setiadi 

18. Seluruh teman – teman di jurusan Manajemen 2010 khususnya dan teman – 

teman di fakultas lain yang tidak dapat di sebutkan satu persatu. 

19. Teman – teman SMA : yossi permadi, Ervan, fadly, farhani dan yang lainnya 

yang tidak dapat di sebeutkan satu persatu, terima kasih atas segala 

bantuannya.  

20. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu- persatu yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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