
iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat 

dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini 

dengan judul “Kualitas Pelayanan dan Kualitas Makanan dan Minuman Dalam 

Menentukan Minat Konsumen Untuk Datang Ke Koffie Tijd Bandung” sebagai 

syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen S1, 

Program Studi Manajemen dan Bisnis di Universitas Widyatama Bandung. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan 

terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih 

kepada : 

1.  Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga 

 penulis tidak pernah berhenti untuk selalu bersyukur. 

2.  Kedua orang tua, tercinta  Bapak Syaiful Anam dan Mamah Supriyatun 

 serta kakak Aan Chairul Anam, Brillian Nur Fitrah Anam, Vicky 

 Oktaviani Anam juga adik Zaki Muhamad yang dengan sabar dan  tulus 

 mendoakan, memotivasi dan mendukung baik secara moril  maupun materi 

 kepada  penulis, terima kasih sedalam-dalamnya. 

3.  Bapak Tezza Adriansyah Anwar, S.IP., M.M selaku dosen pembimbing 

 yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pengarahan dan 

 saran kepada Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 

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

 Universitas Widyatama Bandung. 



iv 

 

5.  Ibu Dr., Hj., Dyah Kusumawati., Ir., Msc., selaku Dekan Program Studi 

 Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

6.  Bapak Ryan Kurniawan S.E., M.M., selaku ketua Program Studi 

 Manajemen S1 pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

 Widyatama. 

7.  Seluruh dosen Pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

 Widyatama terimakasih untuk segala ilmu yang diberikan. 

8.  Kepada Dr. Joko T. Suroso selaku pemilik Koffie Tijd Bandung dan para 

 staff lainnya yang telah memberikan banyaknya informasi dan 

 mengizinkan saya untuk menulis judul skripsi ini. 

9.  Untuk Angga Permana yang saya cintai, terimakasih untuk  dukungannya, 

 kesabarannya, waktunya, dan semuanya selama ini, terima kasih banyak. 

 Semoga kita bisa sukses bareng ya! Semangat! 

10.  Rekan seperjuangan saya Astrid Reychyta Bilhaq dan Vanya Mega yang 

 selalu membantu dan mendukung proses pengerjaan skripsi ini, terima 

 kasih. 

11.  Kepada teman-teman Salah Fokus Mae, Yuni, Fajar, Ilman, dan Indra 

 yang selalu menghibur dan mensupport dalam keluh kesal pembuatan 

 skripsi ini, terima kasih banyak. 

12.  Untuk Erna, Julia, dan Ulfa sebagai sahabat sejak SMP, terimakasih 

 banyak selalu menghibur dan selalu mensupport dalam keluh kesah 

 pembuatan skripsi ini, terima kasih banyak ya dan cepat menyusul semua. 



v 
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