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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulilah, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT 

dan kanjeng nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, atas segala rahmat 

dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP LOYALITAS 

KONSUMEN”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

menempuh ujian Sarjana Ekonomi Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis yang 

masih kurang. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan tanggapan yang 

bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, 

bmbingan serta dukungan semangat dan do’a dari berbagai pihak, sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis 

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Saya ucapakan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan kanjeng 

Nabi Muhammad SAW atas karena rahmatnya saya bisa 

menyelesaikan skripsi ini, atas kerja keras dan do’a yang penulis 

panjatkan Allah telah mengabulkannya. Alhamdulillah. 

2. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu “Tetti Sumiarti” dan ayah saya 

“Wardjo Subardja”, atas spirit keduanya maka terselesaikan skripsi ini. 

Karena dengan do’a kedua orang tua saya maka skripsi ini akan 

terbantu secara spiritual. Terutama kepada ayah saya yang sudah 

tenang dan ada di surga, saya selalu mendo’a-kannya setiap shalat lima 

waktu. Semoga engkau bahagia dan hadir pada saat wisuda saya. 

3. Saya ucapkan terima kasih juga kepada keluarga besar saya, terutama 

kepada para kakak saya yang telah menjadi motivasi bagi penulis yaitu 
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Dianny Yulianty, Benny Mardiasandy, Dodi Aryandoyo. Dan yang 

spesial dan yang selalu membuat senang bagi penulis yaitu adik dan 

sepupu saya adalah Dede Nazwa Ghaitsa Salsabila dan Dario 

Brahmantyo, semoga kalian berdua menjadi anak yang pintar dan 

terutama sukses bagi keluarga maupun negara. Dan yang terakhir saya 

berterima kasih kepada Prestinova Risma Dewy. 

4. Pak Pipin Sukandi, S.E., M.M. selaku dosen pebimbing penulis, saya 

ucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahannya serta telah 

bersedia meluangkan waktu dan pikirannya hingga selesainya 

penulisan skripsi ini. 

5. Yth Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., S.E., M.S., Ak, selaku ketua 

badan pengurus yayasan widyatama. 

6. Yth Prof. H. Mame S. Sutoko, Ir, D.E.A., selaku rektor universitas 

widyatama. 

7. Yth Dr. Hj. Dyah Kusumastuti. Ir., M.Sc. Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

8. Yth Hj. Wien Dyahrini, S.E., MSIE., M.Si. selaku ketua program studi 

manajemen S1. 

9. Yth kepada seluruh dosen universitas widyatama yang telah 

memberikan inspirasi kepada penulis. 

10. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Deni yang telah memberikan 

izin untuk melakukan penelitian ini di SOSI Sport Club 2. Semoga 

SOSI Sport Club Berjaya. 

11. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak SOSI Sport Club 2, 

terutama Bilah yang telah membantu saya dalam menyebarkan 

kuesionernya, kepada para instruktur saya Ahmar, Kaleb. Dan yang 

terakhir kepada para member yang telah mengisi kuesioner saya. 

12. Terima kasih juga dihaturkan kepada anak-anak kostan aini, Lukboy 

(bagoy), Adhit (komentator ; haha) terima kasih atas saran dan 

kritiknya semoga saya bisa bertahan dengan semuanya dan menjadi 
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perfeksionis haha, Piter (Player ; wkwk, Hturnuhun bro 

Printerna.haha), Windu (Haturnuhun pisan pulsana ; hehe) 

13. Kepada anak-anak yang sering ngumpul : Ruby Hacidi, Ubay, Diki 

Konk (Semangat 45 Skripsinya!!!!), Garry, Egi Bos, Hagi, Tompel, 

Qisrud dan kepada seluruh teman-teman yang telah membantu yang 

saya tidak bisa sebutkan satu per satu. 

14. Terima kasih buat semua angkatan 2008, anak-anak ijo, pos, dll. 

15. Buat semua pihak, mohon maaf apabila tidak disebutkan satu per satu. 

Akrhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan 

berkat dan anugerah-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan 

kepada penulis dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan 

pemikiran dan bermanfaat bagi rekan-rekan pembaca. 

 

 

 Bandung, September 2012 

 Penulis, 

 

 Dicky Gurnama 


