
TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PRODUK KARTU 
SIM SELULER XL DI BANDUNG 

 
 

TUGAS AKHIR 
 
 

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menempuh  
Sidang Sarjana Strata 1 (S-1) 

 
 

Oleh  
DONNY ARDIANTO NUGRAHA 

1452398 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
BANDUNG  

2017 
	 	



KATA PENGANTAR 
 
 
 

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “PENGARUH 
KUALITAS LAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN 
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