
KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb, 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan 

Rahmat dan Kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Brand Image dan Lokasi terhadap Loyalitas 

Konsumen LOL (Lick Over Lips)”.  

Penulisan laporan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna meraih gelar 

Sarjana Ekonomi pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyelesaian laporan skripsi ini 

masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, hal ini 

dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Namun, penulis 

berharap semoga laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, kritik dan 

saran yang bersifat membangun sangat penulis nantikan guna perbaikan di masa 

yang akan datang. 

Dalam penyusunan laporan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, 

masukan, serta bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat 

menyelesaikan Laporan skripsi ini dengan lancar. 

2. Kedua orang tua saya, Ayah H. Usman Midarsah Putra dan Ibu Hj. 

Eneng Hatina Adam, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-



dalamnya atas segala do’a dan perjuangannya dan menjadikan penulis 

seperti sekarang ini. Penulis akan berusaha memberikan kebahagiaan bagi 

kedua orang tua untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Serta 

kedua adik saya, M. Farizan Kautsar Usman dan M. Zharfan Thirafi 

Usman, terima kasih untuk do’anya.  

3. Keluarga besar di Bandung dan Palembang (Eyang, Kakek-Nenek, 

seluruh Ua, Tante, Om dan Saudara serta kerabat) yang telah 

memberikan perhatian, dukungan baik moral maupun materil, dan do’a 

dalam penyusunan Laporan skripsi ini. 

4. Ibu Irma Nilasari, S.E, M.M., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pikiran, saran 

dan tenaga dengan penuh kesabaran memberikan dukungan, kritik, dan 

motivasi kepada penulis dalam penyusunan Laporan skripsi ini. 

5. Bapak Toto Ontowiryo Abdoel Kadir, S.E., M.BA. (alm), selaku ketua 

Badan Pengurus Yayasan Universitas Widyatama Bandung. 

6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku Rektor 

Universitas Widyatama Bandung. 

7. Bapak Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M., Ph.D., selaku Dekan Program 

Studi Manajemen S1 pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama. 

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

Manajemen S1 pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama. 

9. Seluruh Dosen dan staf pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang 

telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta seluruh staf 

akademik, karyawan, dan staf Pustaka Loka yang telah banyak membantu 

dan memudahkan penulis selama menuntut ilmu Universitas Widyatama. 

10. Pihak café LOL (Lick Over Lips), yaitu owner dan karyawan, terutama 

Ko Welly, yang sangat baik hati, sudah bersedia diwawancarai dan 



membantu penulis dalam pengambilan data, gambar, juga penelitian, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini. 

11.  Untuk sahabat-sahabat terbaik penulis, Chitra Ramadhani, S. Hum, Esti 

Budi Utami S.E., dan Ryan Saleh Sofyan, A.Md., yang selalu ada disaat 

susah maupun senang dan senantiasa menemani penulis serta 

mendengarkan keluh kesah penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

12. Teman terdekat yang senantiasa membantu penulis hingga saat terakhir 

penyusunan skripsi ini, Bellania Anindya Vanessa, S.E., Destianty Nur 

Artianingsih, S.E., dan Regina Yuliani, S.E. 

13.  Teman-teman tersayang Isam, Delani, Geng Renceumlita, ILY, Ciwi, 

Gokart, dan Smuth 17 atas semua canda tawa,  do’a, semangat, dan 

dukungannya kepada penulis. 

14. Teman sepembimbingan dan teman sesama Ekstensi Reguler A 

Manajemen Widyatama tahun 2014 yang telah berjuang bersama-sama 

untuk menyelesaikan laporan skripsi ini. Juga junior dan teman-teman 

saya selama di Widyatama terima kasih atas bantuannya. 

15. Serta kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat saya 

sebutkan satu persatu, terima kasih semoga amal baiknya dibalas oleh 

Allah SWT, Aamiin. 

 Akhir kata, saya sebagai penulis berharap semoga laporan skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Semoga Allah 

SWT memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. 

Wassalamualaikum Wr.Wb 

      Bandung,  April 2016   

      

 

Penulis 


