KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas ridho,
anugerah dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan
terhadap Niat Beli Konsumen Hashi Ramen Bar & Resto”. Sebagai salah satu
syarat untuk memenuhi ujian sidang Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen
Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena
terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis
berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya agar dapat
memiliki manfaat bagi banyak pihak. Segala kritikan dan saran yang membangun
dari berbagai pihak, dijadikan sebagai bahan koreksi dan bekal bagi penulis di
masa yang akan datang.
Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya
dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandung, Agustus 2017
Penulis,

Wengky Gusnandar Eka Dirnata
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