KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :
“PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN LOKASI TERHADAP
LOYALITAS KONSUMEN PADA TOSERBA X BANDUNG”. Skripsi ini
merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada
Universitas Widyatama Bandung.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata
sempurna dan masih terdapat kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan
dan pengalaman yang dimiliki.
Demikian skripsi ini semoga bermanfaat bagi semua pihak.
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