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Skripsi dengan judul “Persepsi Konsumen Pada Usaha Yom 

Yom”. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik 

guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen Strata Satu pada Fakultas Manajemen 
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kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada: 
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skripsi ini dengan baik.

2. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan baik secara
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penulis ketika menghadapi tantangan dan hambatan dalam menyelesaikan 

skripsi ini.  

6. Dosen pembimbing utama yang telah membimbing dan memberikan 

masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Walaupun 

beliau sangat sibuk, tetapi masih dapat meluangkan waktu untuk 

memberikan konsultasi, memperbaiki dan memeriksa setiap kesalahan 

pada skripsi ini, sehingga kualitas skripsi ini menjadi lebih berkualitas. 

7. Carolina Novi Mustikarini, S.E., MSc, Febe Yuanita Ratna Indudewi, S.E., 

MM dan  Dr. Cristina Whidya Utami, M. M selaku Ketua dan Anggota 

Penguji yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan yang 

diberikan selama ini. 

8. Seluruh dosen beserta staf Universitas Ciputra Surabaya lainnya yang 

tidak dapat disebutkan satu-persatu. 

9. Informan penelitian yang telah meluangkan waktu untuk memberikan 

informasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat 

waktu. 

Akhir kata, penulis menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya 

apabila ada kekurangan dan kesalahan penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran 

dari pembaca akan bermanfaat bagi penulis. Penulis mengharapkan skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi pembaca.  
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