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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Kepuasan Pelanggan Wardah 

Beauty House Ciledug dengan Metode Servqual dan QFD”. Penulisan skripsi ini 

dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana 

(S1) Teknik Jurusan Teknik Industri pada Fakultas Teknik Mercu Buana. 

Penyusun sadar bahwa selama kami menyusun laporan ini banyak mendapat 

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan 

terima kasih yang setulus-tulusnya kepada : 

1. Seluruh keluarga yang selalu mendukung dan memberikan doa yang 

terbaik. 

2. Bapak Selamet Riyadi, ST, MT, sebagai dosen pembimbing skripsi atas 

segala bimbingan, nasehat, dan saran yang telah diberikan.  

3. Ibu Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari,MT , selaku Kaprodi Teknik Industri 

4. Seluruh dosen pengajar Teknik Industri yang telah mengajarkan berbagai 

ilmu tentang Teknik Industri kepada penulis. 

5. Seluruh staff administrasi TU Teknik Industri Universitas Mercu Buana 

yang memberikan seluruh informasi administrasi selama masa kuliah. 

6. Field Controller Wardah Beauty House Ciledug Mba Rani Mita Sari, 

terimakasih atas bantuannya dalam pengambilan data dan kemudahan 

dalam melakukan skripsi di WBH Ciledug. 

7. Business Development Wardah Beauty House Mba Nessia, terimakasih 

atas arahannya dan informasinya tentang WBH Ciledug. 

8. Koordinator Wardah Beauty House seluruh Indonesia Mba Alvi Oktavia, 

terimakasih atas arahan dan informasinya tentang WBH Ciledug. 

9. Seluruh Beauty Advisor Wardah Beauty House, terimakasih telah 
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membantu dalam pengambilan data kuesioner dan informasi tentang WBH 

Ciledug kepada penulis. 

10. Seluruh teman-teman Teknik Industri FTI25 yang telah memberikan 

dukungan dan kebersamaannya saat kuliah yang tidak terlupakan. 

11. Seluruh responden yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi 

kuesioner yang diberikan. 

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah 

membantu penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. 

Tiada gading yang tak retak, penyusun  menyadari bahwa laporan ini masih jauh 

dari sempurna. Untuk itu penyusun mohon maaf yang setulus-tulusnya dalam 

penyusunannya masih terdapat banyak kesalahan. Saran dan kritik yang 

membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini. 
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