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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu 

syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen pada Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

Penulisan skripsi ini dirasakan jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat 

kekurangan lainnya. Ini disebabkan keterbatasan waktu, pengetahuan, pengalaman, serta 

kemampuan yang ada. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud 

tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta do’a dari semua pihak. Oleh karena itu dalam 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada: 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang begitu besar kepada 

penulis. 

2. Mama yang selalu ada disana untuk penulis, doa yang tidak terputus bahkan untuk satu 

detikpun, serta kasih sayang yang tidak pernah hilang kepada penulis dengan segala 

keikhlasannya. Serta Papa yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini, hingga Papa menghembuskan nafasnya yang terakhir saat penulis berusaha 

menyelesaikan skripsi ini. 

3. Sarno Hadi Pramono kakak tercinta saya, suatu kata terima kasih takkan pernah cukup. 

Serta kakak-kakak penulis lainnya yang paham betul akan keadaan serta kebutuhan 

penulis, kalian selalu menjadi yang terbaik. 

4. Bapak Zulganef, Dr., Drs., M.M., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 

waktu, tenaga, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Plt. Prof. Dr. Devi Cristiana. V. Marta, M.A selaku rektor sementara Universitas 

Widyatama. 

6. Bapak T. Ontowiryo, S.E., M.BA. selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

7. Ibu Siti Komariah, S.E.,M.M., selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama. 

8. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama. 

9. Seluruh dosen Pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, terima 

kasih atas ilmu-ilmunya. 
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10. Bapak Dede Kosasih selaku Supervisor Indomaret Cabang Antapani Bandung yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

11. Wawan Kurniawan selaku Asisten Kepala Toko yang memberikan informasi serta 

membantu penulis dalam mencari dan mendapatkan bahan penelitian. 

12. Teman-teman seperjuangan selama kuliah Rahayu, Putri, Vina, Cita, Riksa, Dea, 

Suhendar, Andhini, Dinar, Resca, Riya, Hargo, Yanti, Sabella, Winda, Fariez, Ujo, Vivi, 

Nelly, Reva, Anessa, Prita, Astri, Syifa, dan masih banyak lagi. Semoga kita semua bakal 

jadi orang sukses dan selalu menjadi saudara. 

13. Jamuju Crew, Yani, Yuni, Winda, Ipung, Heri, Ning, Emi dan teman-teman Jamuju 

lainnya dari berbagai pelosok, daya doakan yang terbaik untuk kalian. 

14. Semua pihak yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis. 

Renegades forever, and the fuck never dies. 

Semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dan juga membalas semua 

kebaikan dan ketulusan hati yang penulis dapatkan selama ini. 

         Bandung, Mei 2014 

          Penulis, 

 

                     Diana Susanti 

 

 

 

 

 

 


