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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya di tengah berbagai kesulitan dan masalah 

yang dialami, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul 

“PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN 

PADA RESTORAN SUSHI BAA CABANG ALPINA BANDUNG“. Skripsi 

ini dajukan untuk mnempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa laporan ini 

masih jauh dari sempurna dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada 

pada penulis, namun penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi yang 

membacanya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bekal perbaikan 

di masa yang akan datang. 

 

Bandung, Juli 2011 

               Penulis, 

 

           AnjarGunawan 
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UCAPAN TERIMAKASIH 

 

 Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih serta 
penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagi pihak yang telah membantu, 
mendorong serta membimbing selama menyelesaikan Laporan Tugas Akhir. 
Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada : 

1. Allah SWT atas memberikan segala kelancaran dan kemudahan dalam 
proses pengerjaan skripsi ini dan segalan ridho-Nya yang selalu menuntun 
hamba di dalam hidup. 

2. Kedua orang tua penulis, terutama untuk mama yang telah membesarkan 

dan tiada pernah hentinya mengasihi, mendorong, membimbing penulis 

dengan sabar dan penuh kasih sayang serta doa restunya. 

3. Ibu Irma Nilasari, SE, M.M., selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan dorongan selama 

penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 
Widyatama Bandung. 

5. Ibu Sri Astuti Pratminingsih, SE., M.A., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 
Manajemen Universitas Widyatama. 

6. Ibu Hj. Wien Dyahrini R., S.E., M.S selaku Ketua Program Studi 
Manajemen Universitas Widyatama. 

7. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama 

yang telah banyak membekali penulis dengan berbagai ilmu. 

8. Karyawan, staff perpustakaan dan seluruh civitas akademika yang telah 

membantu penulis selama belajar di Universitas Widyatama. 

9. Bapak Okta Alpianto selaku pemilik dari restoran Sushi Baa yang telah 

meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memperoleh data. 

10. Seluruh karyawan restoran Sushi Baa cabang Alpina Bandung. 

11. Keluarga besar Kartadisastra yang selalu mendorong dan mengingatkan 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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12. For my bubund Mega Dwi Aprilisa yang selalu memberikan semangat dan 

perhatiannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Love u 

bund, this is for our future! 

13. Teman-teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi, yaitu : Danang, 

Angga, Dicky, Ell, Herga, Rifa, Rany, Dhea, Ocha, Kunil dan teman-

teman alih program angkatan 2009 lainnya, mari kita wisuda bareng-

bareng. 

14. Skotenk Family untuk semua doa dan dorongannya kepada penulis. We 

are big family!! 

15. Untuk anggota Team Baseball Jawa Barat atas dorongannya selama di 

hotel, mari kita berikan yang terbaik untuk Jawa Barat.  

16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah 

membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan dan rahmat-Nya yang 

berlimpah kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis. Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


