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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat 

dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal 

ini dengan judul “Pengaruh Ambiance, Kualitas Pelayanan, dan Kualitas 

Produk Terhadap Intensi Pembelian di Coffe Shop (Studi Kasus Green Ease 

Coffee Shop Jakarta Barat)”.  

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas 

dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusunan ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat 

berarti dari berbagai pihak, khususnya Bapak Janfry Sihite, SE., MSM, selaku 

dosen pembimbing yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, 

pengetahuan dan nasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada 

penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin berterima kasih kepada 

pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini terutama kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip selaku Rektor Universitas Mercu Buana. 

2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Dudi Permana., Ph.D selaku Ketua Program  Studi Manajemen S1 

Universitas Mercu Buana. 

4. Seluruh dosen dan staff Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

5. Orang tua dan beserta seluruh keluarga saya yang telah dan selalu 

memberikan semangat, doa, dan bantuan baik materi maupun non-materi. 

6. Teman-teman dan sahabat dekat saya, terutama kepada Priskila Christin. I 

dan Rafii Graha Muda Siswoyo yang telah bersedia menemani, memberi 

semangat kepada saya dalam setiap proses penulisan dan pembuatan 

penelitian ini. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



vi 
 

7. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat saya sebutkan satu per satu, 

yang telah ikhlas memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam penulisan proposal ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal ini masih jauh dari 

sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki 

penulis. Oleh karena itu, penulis selalu berusaha memperbaiki diri dan 

mengaharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun 

dari berbagai pihak. Semoga proposal penelitian ini bermanfaat dan dapat 

menambah pengetahuan khususnya bagi penulis, pembaca dan peneliti selanjutnya. 

Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf 

apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam penelitian ini.  

 

 

Jakarta, Desember 2017 

 

 

Christian Sundoro  
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