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Assalamu’alaikum wr.wb 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis pada akhirnya dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan 

untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 

Fakultas Bisnis dan Manajemen jurusan Manajemen S1 di Universitas Widyatama 

Bandung. Judul skripsi yang penulis susun adalah “Pengaruh Bauran Ritel 

Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen Pada Restoran Bumbu Desa Outlet Blu 

Plaza Bekasi ” 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan 

dari sejumlah pihak yang begitu ikhlas memberikan bantuannya baik moril 

maupun materil selama penulis menjalani masa studi hingga penyusunan skripsi 

ini. Oleh karena itu, penulis ingin mendedikasikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Kepada Ayahku tercinta Musdalih dan Ibuku tersayang Romih, terimakasih 

untuk segala doa, dukungan moril maupun materil, semangat dan nasihat yang 

selalu kalian berikan. Sampai detik ini penulis bersyukur dengan limpahan 

kasih sayang yang kalian berikan dan tidak henti-hentinya penulis berusaha 

untuk selalu membuat kalian bahagia juga bangga dari waktu ke waktu. 

2. Ibu Keni Kaniawati, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang selalu 

meluangkan waktunya dan memberikan masukan arahan bimbingan kepada 

penulis dengan sabar, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

3. Bapak Ryan Kurniawan, S.E., M.M., selaku Ketua Progam Studi Manajemen 

Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama yang telah 

memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penulisan skripsi 

ini. 



4. Ibu Helin Yudawisastra, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi 

Manajemen S1 Fakultas Bisnis dan Manejemen Universitas Widyatama.  

5. Bapak Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

6. Bapak Dr. Zulganef, Drs., M.M., selaku Wakil Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manejemen Universitas Widyatama. 

7. Bapak Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

8. Bapak DR. Tezza Adriansyah Anwar, S.Ip., M.M., Selaku Dosen Wali yang 

telah membantu penulis selama perkuliahan. 

9. Seluruh Dosen, asisten dan staf pengajar, Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama, yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

memberikan bekal pengetahuan sampai penulisan skripsi ini selesai. 

10. Seluruh staf Tata Usaha dan staf Perpustakaan yang telah banyak membantu 

penulis selama ini. 

11. Kakakku Cahyadi Sukmawan dan kakak iparku Kursiah Susanti dan juga 

adiku Diah Ramadani Fitri yang selalu menjadi motivasi terbesar dalam 

menjalani segala aktivitas yang penulis lakukan. 

12. Seluruh teman-teman dari Program studi Manajamen SI konsentrasi 

Pemasaran, Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, terutama 

Kentri Ani Gultom, Nadya Ulfa Azaria, Yoga Ridawannurilham, Sintia 

Crusyta, Denisa Nurul Aini teman seperjuangan penulis yang telah ikhlas 

memberikan semangat, bantuan, saran, ilmu dan pengalaman yang sangat 

berharga. 

13. Kepada Redy Avia Ocar, S.E, pria hebat, the special one, motivator pribadi, 

sang calon pendamping wisuda yang tanpa henti selalu memberikan dukungan 

dan semangat. Nasihat dan saran yang ia berikan adalah hal yang membuat 

saya tersadar untuk berusaha lebih baik dan bekerja lebih keras dari 

sebelumnya thankyou for being who you are and for being with me. 

14. Sahabat Hacepku tercinta Imelda Feronika Simbolon, Pondang Sigiro, Floretta 

Gavra Siregar, S.S, Siti Rahmah, Ramdan Mulana Sidik yang senantiasa 



mendengar dan berbagi keluh kesah penulis dari waktu ke waktu, dukungan 

dan semangat tiada henti, Terimakasih.  

15. Kepada teman-teman angkatan 2013 Universitas Widyatama terimakasih telah 

mendukung. 

16. Serta seluruh pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat 

penulis cantumkan namanya satu persatu. 

Dari hati yang paling dalam, penulis ingin menyampaikan terimakasih 

yang seikhlas-iklhasnya, penghargaan yang setinggi-tingginya dan permohonan 

maaf bila selama penulisan skripsi ini penulis memiliki kesalahan. Penulis 

berdoa’a semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta 

melindungi dan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

namun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

dan bagi mereka yang membutuhkan. 

Wassalamualaikum wr. Wb 
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