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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT., Tuhan semesta alam atas

anugerah dan rahmat-Nya dalam proses pengerjaan skripsi ini, hingga akhirnya

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Service Quality

dan Store Atmosphere terhadap Loyalitas Konsumen pada Cafe La Mercy

Food Court Citylink Bandung”, dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk

mencapai gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis

dan Manajemen, Universitas Widyatama, Bandung. Dalam penelitian ini masih

banyak kekurangan, maka peneliti mengharapkan saran maupun kritik yang

membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas

kebaikan semua pihak yang telah membantu peneliti dalam proses penyusunan

skripsi ini melalui kontribusi dari berbagai pihak yang selalu mendukung,

memberi saran, motivasi, bimbingan, dan mendoakan yang tidak dapat diukur

secara materi.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak

bimbingan, bantuan, motivasi, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dalam

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ibu Sri Mulyati serta Bapak Asep

Tavip Sudrajat, dan kakak Taufik Hidayat serta keluarga besar

terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya selama ini, atas doa

dan dukungan yang diberikan sehingga skripsi ini bisa

terselesaikan dan semoga secepatnya penulis dapat membalas

semuanya.

2. Yth. Bapak Ryan Kurniawan, DR., S.E., M.M selaku dosen

pembimbing terima kasih atas waktunya dan telah memberikan
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banyak saran, bimbingan, dan pengarahan sehingga penulisan

skripsi ini bisa selesai.

3. Yth. Bapak Islahuzzaman, DR., H., S.E., M.Si., Ak., Ca. selaku

Rektor Universitas Widyatama Bandung.

4. Yth. Bapak Tezza Adriansyah Anwar, DR., S.Ip., M.M. selaku

Dekan Fakulats Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama

Bandung.

5. Yth. Ibu Helin Garlinia Yudawisastra, S.E., M.Si. selaku Ketua

Prodi Manajemen S1 Universitas Widyatama Bandung.

6. Yth. Ibu Suskim Riantani, S.E., M.Si. selaku dosen wali yang telah

memberikan pengarahan selama melaksanakan studi.

7. Yth. Seluruh Dosen dan Staff  Pengajar Fakultas Bisnis dan

Manajemen Universitas Widyatama yang telah mendidik dengan

ilmu pengetahuan, baik langsung maupun tidak langsung sehingga

penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi ini

8. Yth. Staff Karyawan Akademik atas segala batuannya dalam

proses administrasi selama ini dan Staff Perpustakaan yang telah

banyak membantu peneliti ketika pencarian data untuk keperluan

penyusunan skripsi ini.

9. Yth. Bapak Albertus Ishak yang telah memberikan kepercayaan

kepada peneliti untuk penelitian pada Cafe La Mercy serta telah

banyak memberikan informasi mengenai Cafe La Mercy dan

terima kasih telah memudahkan peneliti atas segala bantuannya

dalam proses penelitian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan

tepat pada waktunya.

10. Sahabat sejatiku Elsa, Inda, Puput, Nadila dan Keke telah

menemani peneliti selama 3 tahun lebih ini melewati susah,

senang, canda dan tawa maupun air mata yang kita lewati bersama,

serta tak pernah hentinya memberikan semangat dan doa yang

diberikan kepada peneliti.
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11. Ciwi-ciwiku Dyani, Eva, dan Rita yang selalu mengingatkan,

memberi perhatian, memberi semangat, memberi saran serta tak

pernah lelah selalu menemani peneliti untuk penyelesaian skripsi

ini.

12. Untuk Deni Fahmi Nugraha yang selalu membantu, mengingatkan,

memberi motivasi, kasih sayang serta doa setiap saat dalam

kesulitan yang dihadapi peneliti.

13. Anak-anak Wacana Deenis, Wia, Mutya, Ilham, Hisyam, Sefrizal,

Ferris dan Abdan yang selalu mengganggu dan  mengesalkan

namun selalu menemani peneliti disaat gabut untuk penyelesaian

skripsi ini.

14. Teman seperjuanganku Gisel dan Ulul yang selama SP bersama-

sama saling membantu, memberikan semangat dan menghibur

peneliti disaat kesulitan.

15. Keluarga Departemen KOMINFO Kang Ijul, Acil, dan aghfie

terima kasih telah memberikan semangat dan menghibur peneliti

disaat kesulitan.

16. Untuk adik-adikku Lulu dan Nunuy yang selalu menghibur peneliti

dan segala dukungan selama ini baik proses penyusunan skripsi

dan masa perkuliahan.

17. Untuk temanku Dila Fauzi Azzahra yang tak pernah hentinya

memberikan semangat kepada peneliti serta saran untuk

penyelesaian skripsi ini.

18. Untuk teman SMAku Mega, Widya, Wanti dan Listya yang sampai

saat ini selalu menemani peneliti dan memberikan semangat untuk

penyelesaian skripsi ini.

19. Keluarga besar Pemerintahan Mahasiswa masa bakti 2015-2016

terimakasih telah memberikan pengalaman dan pembelajaran yang

peneliti tidak dapatkan dimana pun, serta kebersamaan dan

kerjasamanya selama 1 periode program kerja yang akan menjadi

kenangan selama peneliti berorganisasi.
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20. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah

membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempuran, namun

besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penambahan ilmu

pengetahuan, khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi para pembaca. Akhir

kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah

membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandung, Oktober 2017

Peneliti

Ajeng Astri Putu Martika


