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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah 

melimpahkan karunia-Nya, serta atas pencerahan dan hidayah-Nya lah, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul :      

 “Pengaruh Iklan dan Suasana Tempat terhadap Minat Beli Konsumen 

pada Kedai Ling-Ling Bandung”.      

 Adapun penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 

mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen, Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama, Bandung. Namun penulis menyadari jika skripsi 

yang disusun belum sempurna, karena penulis mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman yang masih terbatas. Penulis berharap agar para pembaca dapat 

memberikan saran dan kritik yang membangun terhadap skripsi ini. 

 Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya. 

Selama menempuh masa perkuliahan dan selama melakukan penyusunan 

skripsi ini di Universitas Widyatama, penulis banyak mendapat dukungan dari orang-

orang terdekat baik dalam bentuk materil, doa, saran, kritik dan lainnya. Oleh karena 

itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

 

1. Allah Swt yang tidak pernah berhenti melimpahkan karuniaNya serta 

nikmat yang tak pernah terhingga sampai kapanpun. 

2. Kedua orang tua tercinta, Mamah Nany Murdiani yang tidak pernah 

berhenti bersabar dalam menghadapi anaknya, yang tidak pernah berhenti 

menemani saya dalam keadaan apapun, tidak pernah berhenti dalam 

memberikan semangat serta kasih sayang yang tak pernah terhingga 

sepanjang masa. Serta Papah J. Hendryana yang selalu memberikan 
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dorongan untuk selalu bersemangat dalam menghadapi segala cobaan. 

Semoga kelak saya bisa membanggakan kalian. I love you so much. 

3. Untuk kakak perempuan saya Andina Septiarani dan kakak ipar saya M. 

Yusuf yang selalu membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini, 

membantu saya dalam segala hal, serta kakak laki-laki saya Rizqy 

Linggasatrya dan kakak ipar saya Erna Irianti yang selalu mendukung 

serta membantu saya dalam pembuatan skripsi ini. Dan untuk keponakan 

saya terkasih Sakina Alma dan Razqadhia, kalian semua berharga buat 

saya. 

4. Ibu Ayuningtyas Yuli Hapsari, S.IP., M.M. selaku dosen pembimbing 

yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dengan 

sepenuh hati. Dan Pak Tezza Adriansyah Anwar, S.IP., M.M. yang telah 

membantu dalam pengerjaan skripsi ini. 

5. Diana Aprilia Panji, sosok yang selalu menemani saya dalam 

memperjuangkan kuliah serta skripsi saya, yang selalu menemani saya 

dalam suka maupun duka, selalu mendukung saya, selalu mendorong saya 

untuk selalu semangat menjalani apa yang saya perjuangkan. Banyak hal 

yang saya pelajari dan membuat saya menjadi lebih baik, terima kasih 

banyak sayang selama ini sudah bersabar menghadapi saya. I love you no 

matter what. 

6. Bapak dan Ibu dosen pengajar program studi Manajemen S1 yang telah 

memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menjalani masa 

perkuliahan di Universitas Widyatama Bandung. 

7. Pihak Kedai Ling-Ling yang mengizinkan saya untuk melakukan 

penelitian. 

8. Keluarga besar Soetardi yang selalu memberikan dukungan, semangat dan 

doa kepada saya. 
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9. Keluarga besar Hillman Endipraja yang selalu memberikan dukungan, 

semangat dan doa kepada saya. 

10. Orang tua Diana yang selalu mendukung serta mendoakan demi 

kelancaran skripsi ini, makasih ya tante dan om. Dan ade Afif yang selalu 

menghibur saya, love you. 

11.  Banisa dan Banadia, sodara perempuan saya yang selalu mendukung dan 

mendengarkan keluh kesah, missyou. 

12. Teman-teman seperjuangan saya di widyatama, ei, saldy, agung, widi, 

galih, satria, icam, alvino, gina, arci, syarah, annisa, apiw, egit, novy. 

Semoga kita semua kelak menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin. 

13. Teman-teman Mabes, tomat, oby, febi, wandy, opan, alda, as, abay, albert, 

korong, basir. 

14. Teman-teman bimbingan seperjuangan saya, ridwan, sally, alen. 

15. Dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per-satu, terima 

kasih untuk semuanya. 

 

 

 

        Bandung, April 2015 

         Penulis, 

 

          

 

       Faridl Ridwansyah A. 

 

 


