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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin atas segala nikmat iman, Islam, kesempatan, 

serta kekuatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahuwata’ala sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kualitas Layanan 

dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Nasi Liwet Di Rumah Makan 

Asep Stroberi Tasikmalaya”. 

Shalawat beriring salam untuk tuntunan dan suritauladan Rasulullah 

Shallallahu‘alaihiwasallam beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa 

menjunjung tinggi nilai - nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh 

seluruh manusia dipenjuru dunia. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan makalah skripsi ini 

masih jauh dari sempurna, baik dari penulisan, isi maupun bahasanya. Oleh 

karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan 

demi perbaikan dalam penyusunan skripsi di masa yang akan datang. 

Pada kesempatan ini penulis melalui skripsi ini dengan rasa hormat penulis 

mengucapkan banyak terimakasih kepada : 

1. Kedua orang tua saya yang dengan penuh kesabaran dan perjuangannya telah 

mengasuh dan mengasihi serta mendo’akan dalam setiap langkah dan usaha 

untuk mewujudkan setiap harapan penulis 

2. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., MS, selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya 

3. H. Beben Bahren, S.E., M.S, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. 
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4. R. Lucky Radi Rinandiyana, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi  Universitas Siliwangi Tasikmalaya 

5. Dian Kurniawan, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya 

6. Iman Pirman Hidayat, S.E. Ak., M.si, Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas 

Ekonomi 

7. H. Asep Budiman, SE., MP, selaku pembimbing I yang selalu membimbing 

dan mengarahkan penulis 

8. Ane Kurniawati, SE., M.Si, selaku pembimbing II yang selalu membimbing 

dan mengarahkan penulis 

9. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya yang telah memberikan bekal ilmu selama menempuh 

pendidikan di Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

Mudah mudahan semua kebaikan selama ini dicatat sebagai amal baik dan 

mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata penulis 

berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca 

pada umumnya. Amiin. 
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            Penulis 

 


