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MOTTO

Sungguh bersama kesukaran pasti ada kemudahan
dan bcisarna kesukaran pasti ada kemudahan.

karena itu bila selesai suatu tugas mulailah dengan yang lam dengan sungguh-
sungguh.

i yj.a am /\s>nr -

Tuntutlah ilmu dan belaiarlah untuk ilmu, ketenangan, dan kehormatan dm, dan
beisikaplah leuuah iiaii kepaua oiang-oiang vang mengajaimu, f HR. Athabrani )

Sebuah sukses lahir bukan karena kebetulan atau keberuntungan semata, sebuah
sukses terwujuu karena tkhtiar melalui perencaijaari yang matang, keyakinan,

Keuletan, ketabahan dan karena mat batk kepada Allah SVVT.
( Prof. Dr. Kuswadi Harju SumantrL SH.)
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( Donald Trump)
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If's their problem, not yours"
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"(haiienge your self to be better everyday'"

"To bring out (he bast inyou, surroundyourself withpositive people"
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Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah. puii syukur penulis paniatkan atas kehadirat Allah SWT yang

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tak lupa penulis

haturkan kepada iunjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang beriudul "Analisis Kepuasan

Konsumen terhadap Kualitas Pelayanan di Rumah Makan Kangen Desa. Jalan Raya

Pakem Turi, Pakem, Yogyakarta".

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat

untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas

dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Oleh karena itu penulis

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan izm dalam penyusuan

skripsi ini.

2. Bapak Drs. Yazid, MM. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan penuh

kesabaran dalam memberikan saran, nasehat bimbingan. kntikan serta bantuan

yang begitu besar.

3. Pimpinan dan seluruh karyawan Rumah Makan Kangen Desa, tenma kasih atas

segala bantuan yang dibenkan demi kelancaran penulisanskripsi ini.

4. Mama dan Papa terimakasih atas kasih savangnya yang tiada terhmgga.

bimbingan dan dukungan saat proses penulisan dan untuk selamanva.
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5. Sahabatku satu perjuangan dalam menyelesaikan skripsi, Bunga terima kasih

banyak atas pinjaman buku-bukunya, semua informasi yang sangat bermanfaat

dan segala dukungannya.

6. Sahabatku Nikha yang telah meminjamkan buku-buku yang sangat bermanfaat

untuk membantu penulis dalam menyelasaikan skripsi ini. Vina yang udah

mmjemin buku panduan makasih yaa...

7. Seseorang yang sangat berarti, Adi terima kasih atas segala dukunganmu,

perhatianmu dan kasih sayangmu selama ini, sehmgga aku bisa tetap semangat

dalam menyelesaikan skripsi ini,

8. Sahabat-sahabatku ( Dita, Wore, Tiara, Santi, Ririf, dan Enggar ) terima kasih

atas waktu-waktu yang menyenangkan dan dukungan serta saran-saran kalian

kepada penulis selama ini. Serta sahabatku Hany makasih banyak atas waktu

luangnya untuk les privat SPSSnya.

9. Komputerku tersayang yang telah mernbuat skripsiku lancar, Handphoneku yang

selalu setia menemani kemanapun aku pergi, dan Mbak Sih yang telah

membantuku mempersiapkan segala kebutuhanku dan mempermudah pekerjaan-

pekerjaankusehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

10. Pihak-pihak lain yang iidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih atas

terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat mengharapkan semoga amal baik tersebut akan

mendapat Rahmat serta Karunia dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi seluruh pihak sebagaimana mestinya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 November 2006

( Penulis)


