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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan

kekuatan, bimbingan, rahmat dan karunia-NYA kepada penulis. Atas kehendak-

NYA penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul“Pengaruh

Kualitas Produk dan Penetapan Harga Terhadap Keputusan Pembelian

Green Cake &Coffee di Bandung”.Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah

satu syarat yang diwajibkan dalam menempuh ujian Sarjana Strata-1 pada

Program Studi Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas

Widyatama Bandung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih

jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan oleh wawasan, pengetahuan, dan

kemampuan yang penulis miliki sangat terbatas. Oleh karena itu kritik dan saran

untuk perbaikan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat

bagi pembaca, khususnya rekan-rekan mahasiswa Universitas Widyatama

Bandung.

Bandung, September 2014

Penulis,

Mohammad Chafizh Maulana Lubis
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UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan,

petunjuk, bimbingan, dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang

tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Titto Rohendra, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah

banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran,

nasihat, arahan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan

skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Ibu Siti Komariah, S.E., M.M., selaku Ketua Prodi Fakultas Bisnis dan

Manajemen Universitas Widyatama.

3. Ibu Eriana Astuty, S.T., M.M. selaku Sekretaris Prodi S1 pada Fakultas

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.

4. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Se. selaku Dekan Fakultas Bisnis

dan Manajemen Universitas Widyatama.

5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., Selaku Rektor Universitas

Widyatama.

6. Seluruh Dosen dan Staff pengajar Universitas Widyatama, yang telah

memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan serta seluruh Karyawan

Universitas Widyatama.

8. Pimpinan Green Cake & Coffee Bandung beserta karyawan yang telah

bersedia membantu penulis.

9. Untuk kedua orang tua tercinta Dida Dimaskiah yang di panggil Mamah

dan Indra J Lubis di panggil Papah” terima kasih yang tak terhingga atas

doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam

mendampingi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan

rahmat dan ridho-Nya kepada keduanya. Serta kepada kak Muhammad

Reza Luhutan Lubis, dan pacarnya yang selalu mampu menjadi tempat

beristirahat dan melepas penat yang luar biasa.
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10. Untuk Hasmi dan Wisa sudah membantu membereskan skripsi ini.

11. Teman – teman seperjuangan Ujo, Riki, Echa, Virzy, Hasbi, Iwan, Rudi,

Acel, Bule, Abri, Komang, Thomas, Nabila, Irma, Anggitha, Agung,

Kania dan anak babakaran yang tidak di sebutkan namanya, terimakasih

untuk doa dukungan dan semua kenangan yang telah kalian tinggalkan.

12. Seluruh civitas academia Universitas Widyatama Bandung dan semua

pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta

membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Akhirnya kepada Allah SWT

jualah kita memohon Ridho-Nya, semoga selalu berada dalam lindungan-Nya

Amin.




