
 

 

  

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur saya pa

rahmat, dan hidayah

“PENGARUH STORE ATMOSPHERE 

KONSUMEN PADA RESTORAN KARNIVOR

kita panjatkan kepada Rasullulah SAW. Yang telah menunjukkan jalan

seluruh umatnya di muka bumi ini hingga akhir jaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka mengikuti 

Ujian Akhir Sarjana Ekonomi Program Studi

dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung.

Penulis menyadari 

banyak kekurangan, baik dari segi pengetahuan, pengalaman, waktu, dan biaya

Akan tetapi berkat bimbingan dan petunjuk serta 

mudah-mudahan kekurangan yang ada dapat diatasi.

Namun terlepas dari semua itu, 

mungkin untuk menghasilkan karya terbaik. Semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi semua pihak, se

ilmu pengetahuan. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, 

bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan terima kasih tulus dan

tingginya kepada : 

1. Kedua Orang Tua

selalu mendoakan penulis setiap waktu, serta 

henti-hentinya baik secara moril ataupun materil sehingga penulis 

menyelesaikan tugas skripsi ini sebaik mungkin.
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memberikan ilmu, arahan, petunjuk, waktu, tenaga, dan kesabaran untuk 

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Alm Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S.,Ak. , selaku ketua 

Yayasan Universitas Widyatama. 
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Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 
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Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatam Bandung. 

7. Kepada seluruh dosen, staff administrasi dan perpustakaan Universitas 

Widyatama yang telah memberikan pelayanan yang baik dan  banyak 

membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga. 

8. Manajer, karyawan dan semua staff Restoran Karnivor yang telah membantu 

dalam penulisan skripsi ini. 

9. Kedua kakak penulis yang sering memberi masukan-masukan dalam 

penyusunan skripsi ini.  

10. Untuk pacar penulis Renita Karina, S.E. yang selalu meluangkan waktu serta 

memberikan dukungan pada penulis sehingga memotivasi penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Seluruh teman-teman seperjuangan Universitas Widyatama angkatan 2009 

yang telah menemani penulis dalam suka maupun cita dalam menyusun 
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12. Para sahabat penulis yang selalu dapat menghibur dan memberi motivasi 
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13. Semua pihak yang terkait dengan penulis, yang telah mendoakan dan 

membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu 

penulis senantiasa terbuka dalam menerima kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari semua pihak guna kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini. 

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.  

Wassalamualaikum Wr.Wb.  
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