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Assalamualaikum Wr.Wb. 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

kekuatan, bimbingan, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Atas kehendak-

Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Kualitas 

Produk Vespa 4-Tak Modern Terhadap Keputusan Beralih Untuk Menggunakan 

Vespa 2-Tak Melalui Nilai Pelanggan Pada Komunitas Vespa Di Kota Bandung”. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan dalam 

menempuh ujian Sarjana Strata-1 pada Program Studi Manajemen pada Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidaklah lepas dari 

berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karenanya dengan segala kerendahan 

hati, penulis mengharapkan ingin mendapat kritik, masukan dan saran dari para 

pembaca sebagai bahan masukan sehingga dapat bermanfaat baik bagi penulis 

maupun bagi pembaca pada umumnya. 

Mengingat segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta 

beragam kendala yang ada, penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi 

ini tidak akan tuntas tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu 

dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun 

materil, dukungan, bimbingan, semangat, kritik dan nasehat sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan. Rasa hormat dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya ingin 

penulis sampaikan kepada : 

1. Untuk Ibu Wiwin Winarti dan Ayah Widada Sudaryanto yang selalu 

memberikan semangat, doa dan memberikan segala dukungan yang 

dibutuhkan. Terima kasih untuk semua dukungan kalian yang sangat berarti, 

keberadaan kalian sangat memberikan semangat yang sangat tinggi. 

2. Bapak DR. Tezza Adriansyah Anwar, S.Ip., M.M.  selaku dosen pembimbing 

saya yang telah begitu banyak membimbing, memberikan masukan, dan 

mengajari saya serta meluangkan waktunya ditengah kesibukan untuk 



memberikan saya arahan, kritik, masukan, nasehat dan saran dalam 

penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak Pak, mohon maaf apabila saya 

telah banyak melakukan kesalahan selama ini. 

3. Bapak Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

4. Bapak Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

5. Bapak Ryan Kurniawan, S.E., M.M. selaku Ketua Progam Studi Manajemen 

Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama yang telah 

memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penulisan skripsi 

ini. 

6. DR. Tezza Adriansyah Anwar, S.Ip., M.M., Selaku Dosen Wali yang telah 

membantu penulis selama perkuliahan. 

7. Seluruh Dosen, asisten dan staf pengajar, Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama, yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

memberikan bekal pengetahuan sampai penulisan skripsi ini selesai. 

8. Seluruh staf Tata Usaha dan staf Perpustakaan yang telah banyak membantu 

penulis selama ini. 

9. Untuk keluarga besar Freedom Scooter Society terima kasih banyak atas doa, 

tempat saya membuang penat, suasana canda tawa setiap berkumpul dan 

segala dukungan yang diberikan. 

10. Untuk Febby Alindariani sebagai teman terdekat, terimakasih banyak telah 

membantu, mendukung, dan memberikan semangat selama proses pengerjaan 

skripsi ini. 

11. Teman-teman kecil saya Lukfi, Taufiq, Andri, dan Aidil terima kasih untuk 

saling berbagi rasa kehidupan. 

12. Teman-teman bimbingan Andri Hilmy Firmansyah, Nadia Ulfa Azaria, 

Amalia Hasanah, Tiara Andiani, Lutfi Zulfikar, Iqbal Agnia Taher, Deda 

Herbiantara, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebut satu-satu. 

13. Teman-teman angkatan 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terima 

kasih semuanya. 



14. Teman-teman bengkel Vespa Pandawa khususnya Om Tedy Permana selaku 

pengurus Vespa Antique Club Bandung Raya yang membantu saya 

menjelaskan segala hal mengenai Vespa. 

15. Teman-teman Bullets Big Bike khususnya Om Tony sebagai tempat saya 

menghabiskan waktu untuk belajar dan menyalurkan hobi saya. 

16. Teman-teman SMAN 12 khususnya Habib Sulistyo dan Yudhi Ali Audah 

yang selalu membantu dan memberi semangat selama ini. 

17. Kepada semua teman-teman dan sahabat-sahabat tercinta yang telah 

mendukung dan membantu dalam penyusunan tugas skripsi ini. 

18. Serta seluruh pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat 

penulis cantumkan namanya satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun 

penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.  Segala 

kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan skripsi ini lebih lanjut akan penulis 

terima dengan tangan terbuka. 

Akhir kata dengan rasa kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih 

yang tak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 
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