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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 Segala puji milik Allah, SWT Tuhan semesta alam. Alhamdulillah 

penelitian ini dapat terselesaikan dengan skripsi yang berjudul “Pengaruh Store 

Atmosphere dan Word of Mouth terhadap Keputusan Pembelian (Studi kasus 

Restoran Mie Reman Bandung)” 

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk 

mencapai gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan 

Manajemen, Universitas Widyatama Bandung. Dalam penelitian ini masih banyak 

kekurangan dan keterbatasan, maka peneliti mengharapkan saran maupun kritik 

yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. 

Dengan rahmat dan karunia-Mu, skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada 

waktunya. Semoga Allah SWT mambalas kebaikan semua pihak yang telah 

membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, peneliti harapkan 

skripsi ini dapat bermanfaat umumnya bagi pembaca dan khususnya bagi peneliti. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

Bandung, April 2016 

Peneliti 

 

 

      (Fajar Maulana) 
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UCAPAN TERIMAKASIH 

 Dalam penyusunan penelitian ini, sangat banyak mendapatkan saran, 

motivasi, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala 

hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih 

kepada: 

1. Untuk mamah tercinta Iyet Hernawati yang selalu memberikan motivasi, 

masukan, semangat yang luar biasa, materi dan energi yang selalu 

membuat penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan penuh semangat. 

makasih mah buat doa sama kasih sayang, perhatian yang tulus dan 

pengertiannya. Banyak do’a yang tidak bisa ditulis satu persatu untuk 

mamah yang utama semoga mamah panjang umur, sehat, dan barokah.  

I LOVE YOU MAMAH! 

2. Untuk papah tersayang Caca Cahyadi, yang selalu menjadikan penulis 

anak yang kuat, mandiri, selalu semangat, bertanggung jawab. Tak lupa 

terimakasih atas ilmu, materi, kerja keras dan pendidikan yang sudah 

diberikan ya pa., I LOVE YOU PAPAH! 

3. Untuk Kakak – kakak tercinta Fitriyanti Handayani S,E. , Eva Cahyawati 

A.m.d dan Elis Wati S,E. yang selalu memberikan dorongan semangat 

yang membuat penulis selalu terhibur 

4. Dosen pembimbing Ibu R. Adjeng Mariana F, DR., Hj., S.E., M.M.. yang 

memberikan ilmu, masukan, semangat, dan waktu, dalam membimbing 

peneliti, serta memotivasi peneliti hingga skripsi ini dapat diselesaikan 

tepat waktu. Terimakasih atas kesabaran serta ketulusannya dalam 

membimbing. 

5. Yang terhormat Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., CA selaku 

Rektor Universitas Widyatama Bandung. 

6. Bapak Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M., Ph. D selaku Dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

7. Bapak Ryan Kurniawan S.E., M.M selaku Ketua Program Studi 

Manajemen S-1 Universitas Widyatama Bandung. 



v 

 

8. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen yang telah banyak 

memberikan ilmu serta pengalaman dalam dunia kerja, yang membuat 

peneliti semakin semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, serta Staf 

Administrasi, Staf Perpustakaan, dan seluruh karyawan Universitas 

Widyatama yang telah memberikan bantuan kepada peneliti. 

9. Untuk keponakanku yang tercinta Kathriana Shaummi dan Indira 

Ramadhan yang lucu, sepupuku Eka, Regina, Angga, Desta, Algi dan yang 

lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan 

dan Hiburannya. LOVE YOU ALL ! 

10. Untuk anak – anak SALAH FOKUS, Siti Rachmatilah (Mae), Yuni 

Priyanti Hadi, Ilman Ghiffary, Shella Agizni Anam mereka adalah sahabat 

penulis yang selalu memberikan tawa, canda, suka, duka, semangat, 

dorongan, motivasi, kapan euy kita kumpul bareng lagi, I LOVE YOU 

GUNDULS KABEH ! 

11. Untuk anak – anak DO-FUN, M Salman Alfarissi (Dadun) ,Annisa 

Nursantika (Komodo), Nurachmi (Ami), Rd Annisa, dan Indrajati Kurnia 

(Injat) terimakasih atas Motivasi, Canda tawa, semangat, dan memberikan 

masukannya, hayu atuh liburan bareng teh, teu jadi wae . I LOVE GUYS ! 

12. Untuk anak – anak Duts yang tidak bisa disebutkan satu – persatu LOVE 

YOU KEDUTS ! 

13. Teman – teman seperjuangan Skripsi : Sansan, Ilman, Sendy dan Elsa dan 

penerus – penerusnya. 

14. Kepada semua teman-teman dan sahabat-sahabat tercinta yang tidak bisa 

disebutkan satu – persatu yang telah mendukung dan membantu dalam 

penyusunan tugas skripsi ini. 

 

Akhirnya penulis mendoakan agar Allah SWT Memberikan 

balasan yang lebih baik lagi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam 

membantu terselesaikanya skripsi ini . Dan semoga skripsi yang telah 

dibuat oleh penulis menjadi hal yang berguna dan dapat diamalkan oleh 

semua pihak. Wassalam’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh 


