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KATA PENGANTAR

Bismilahhirahhmanirahim

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 Store Atmosphere dan Promosi Penjualan Terhadap Loyalitas

Konsumen Yomart Cijambe Bandung”.

Adapun penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk

mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen, Fakultas Bisnis

dan Manajemen Universitas Widyatama, Bandung. Penulis sadar sepenuhnya

akan keterbatasan dari penulis baik itu dalam hal pengetahuan, pengalaman,

maupun kemampuan yang penulis miliki. Namun, Alhamdulillah berkat petunjuk,

bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang penulis dapatkan, penulis mampu

mengatasi berbagai hambatan tersebut dan pada akhirnya hanya atas ridho Allah

S.W.T. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya

dan berharap kritik dan saran yang bersifat positif dari berbagai pihak sebagai

masukan untuk waktu yang akan datang, dimana penulis menyadari bahwa skripsi

ini masih jauh dari kesempurnaan.

Bandung, April 2016

Penulis,

Faizal Putra Pratama
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UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT  dan

junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, karena atas rahmat dan karunia-Nya

akhirnya setelah perjalanan cukup panjang dalam proses pendidikan sampai

penyusunan skripsi ini, penulis bisa menyelesaikan dengan baik. Kini saatnya

penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang

telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

terutama kepada:

1. Kedua Orang Tua, mamah Ida Nurlela dan bapak Alfian terima kasih

yang sedalam-dalamnya atas segala dukungan moril maupun materiil dan

seluruh doa yang dipanjatkan bagi penulis, nasehat, kasih sayang, serta

dorongan semangat tanpa henti yang diberikan di sepanjang hidup penulis.

I love you mom dad.

2. Nizar Lutfi Maulana selaku saudara yang selalu mendoakan sepanjang

hidup penulis, Best little brother I ever had keep it cool bro.

3. Bapak Zulganef, Dr., Drs., M.M. selaku Dosen Pembimbing, yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, memberikan bimbingan,

pengarahan serta saran selama penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. CA. selaku Rektor

Universitas Widyatama.

5. Ibu Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M., PhD , selaku Dekan Fakultas

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama..

6. Ibu Ryan Kurniawan, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi

manajemen S1 Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.

7. Bapak Ryan, S.E., M.M., selaku Sekretaris Program Studi Manajemen S1

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.

8. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis & Manajemen dan seluruh staf

administrasi, staf perpustakaan, satpam, serta seluruh karyawan

Universitas Widyatama yang telah banyak memberi bantuan dan

kemudahan kepada penulis.
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9. Dessy Crisheila wanita yang selalu memberikan dukungan serta semangat

untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Saudara serta rekan seperjuangan di Saung Sahate : Deri Rahadian

Nugraha Om Joshder selaku mentor di Bandung, Sandi Maulana,

Syaban Iskandar, Kang Ruli, Uda Boni, Kang Ridwan Aan Bapak

Dede Junaedi selaku mentor di Tasikmalaya. Terima kasih atas

pemberian semangat serta materi mengenai keilmuan agama maupun bela

diri yang telah dipercayakan kepada penulis semoga allah Swt menjadikan

kita keluarga selalu selamannya.

11. Keluarga Haji Entis Family Adnan Gembul, Axel, Anwar, Anis, Aulya,

Bayu Bate, Gilang Bule, Hafiz Batam, Hilda, Idham, Luthfi, Rendi

Adijaya, Reza Rental, Rifky, Sobana, Yogi Rendang, Yogi Charlie,

Sandy Patek, Dimas Gempal, Pawijid, Ijul Pangjul, terimakasih atas

segala dukungan dan canda tawa yang selalu menghiasi suasana di dalam

kampus maupun diluar kampus

12. Keluarga besar Shinsen-Gumi Cosplay Team Mulyana Akuy, Akmal,

Alfa, Ilham, Reza Hito, Rinita Maru, Ayu Suci Rahayu, Rama, Geges,

Uji Ushenk, Wildan, Rachmat Fadillah Tristiantono, Raihan

Tristiantono, Jun, terimakasih atas segala dukungan dan canda tawa yang

selalu menghiasi ketika penulis merasa sedih dan senang di balai kota

maupun di berbagai event jepang Thanks brad n sis!.

13. Seluruh kerabat yang tidak dapat di sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas

kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi

ini. Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penambahan ilmu

pengetahuan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Bandung, April 2016

Faizal Putra Pratama
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