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KATA PENGANTAR  

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepata Tuhan Yang Maha Esa karena 

atas berkat rahmat dan hidayahnya serta izin-Nya lah maka skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. 

Skripsi/tugas akhir yang berjudul “Hubungan Antara Kualitas Pelayanan 

Dengan Citra Perusahaan Superindo Bekasi Pada Warga RW 005 di Jati Kramat, 

Bekasi” ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar 

sarjana pada Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, Izinkanlah penulis 

menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang 

dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada : 

1. Drs.Dedi Purwana, ES, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

2. Drs.Nurdin Hidayat, MM, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan 

Administrasi Universitas Negeri Jakarta dan Dosen Pembimbing II yang 

banyak berperan dalam memberikan bimbingan, saran, masukan, dukungan 

serta semangat dalam penyusunan dan penulisan skripsi. 

3. Dra. Nurahma Hajat, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang banyak sekali 

berperan dalam memberikan bimbingan, saran, masukan, dukungan serta 

semangat dalam penyusunan dan penulisan skripsi. 

4. Dra. Tjutju Fatimah, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Tata Niaga 

Universitas Negeri Jakarta. 
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5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ekonomi dan Administrasi khususnya Program 

Studi Pendidikan Tata Niaga yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 

yang sangat bermanfaat bagi peneliti. 

6. Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan bantuan 

pembuatan penelitian ini. 

7. Kedua orangtua dan adik-adik tercinta saya yang banyak memiliki peran 

dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini, tanpa nasihat dan bantuan mereka 

skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu. 

 Penulis menyadari, makalah ini tentunya banyak kekurangan dan kesalahan 

disana sini. Karena itu kritik dan saran dari ahli serta rekan-rekan semua sangat 

diharapkan untuk perbaikan mutu skripsi dimasa datang 

 Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca dan semua pihak yang memerlukannya.  
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