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Saya
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Selaku Assi.ttam Manager
dengan alamat dl
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telah membaca lnfonnasi mcngcnai penelitian dan mcnyatakan bahwa saya
bersedia menjadi partisipan dalam penelitian dengan topik :
Proses Pencrapan 1'a((l/ Quality Management ''Upaya dalam Mempenahankan
Kualitas Pelayanan Pi7:La llut"
yang dilakukan oleh Gracia Christina Cezar Ririnama ( NRP.7103005063)
dengan dosen pcmbimbing skripsi:
I. James Waskiro Sasongko. MA

( NIK. 711.03.0559)

2. Domnina Rani Puna Renggani~. M.Si.

( NIK. 711.06.0591 )

Saya mcmbcrikan i:dn dengan menandatangani fonn ini dan rnenyatakan bahwa:
I. Tujuan penelitian dan scgala akibat yang tcrkait dengan penclitian ini tclah
dijelaskan sepenuhnya oleh penel iti kepada saya.
2. Keikutsertaan saya bersifat sukarela.
3. Saya memahami bahwa saya bisa mengundurkan diri dari penelitian sewaktu-

waktu.
4. lnfonnasi yang saya berikan akan tereanturn dalarn skripsi dengan identitas.
5. Kcterangan yang saya berikan dapat direkarn atau dicatat dan digunakan untuk
kepentingan penelitian.
6. Saya mengizinkan hasil penelitian dipublikasikan dalam jumal ilmiah atau
presentaSi ilmiah dengan mcncantumkan identitas saya.
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LAMPIRAN G
7. Saya memahami bahwa saya dapat minta pertolongan kepada peneliti jika
terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan selama penelitian yang merupakan
akibal dari penelitian.

Surabaya, 5 Maret 20 I 0
Tertanda
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PERNYATAAN K£SEDIAAN MENG lKUTl PENELJTIAN

Saya
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telah membaca informasi mengenai penelitian dan menyatakan bahwa saya
bersedia menjadi partisipan dalam penelitian dengan topik :
Proses Penerapan Total Quality Managemem ··Upaya dalam Mempertahankan
Kualitas Pelayanan Piu.a Hut''
yang dilakukan oleh Gracia Christina Cezar Ririnama ( NRP.7 103005063)
dengan dosen pembimbing skripsi:
1. James Waskito Sasongko. MA

( NIK. 711.03.0559)

2. Domnina Rani Puna Rengganis. M.Si.

( NIK. 711.06.0591 )

Saya memberikan izin dengan menandatangani fom1 ini dan menyatakan bahwa:
1. Tujuan penelitian dan segala akibat yang terkait dengan penelitian ini te1ah
dijelaskan sepenuhnya oleh peneliti kepada saya.
2. Keikutsertaan saya bersifat sukarela.

3. Saya memahami bahwa saya bisa mengundurkan diri dari penelitian sewaktuwaktu.
4. ln formasi yang saya berikan akan tercanturn dalam skripsi dengan identitas.
5. Keterangan yang saya berikan dapat direkam atau dicatat dan digunakan untuk
kepentingan penelitian.
6. Saya mengizinkan hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau
presentasi ilm iah dengan mencantumkan identitas saya.
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7. Saya memahami bahwa saya dapat minta pertolongan kepada peneliti jika
terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan selama penelitian yang merupakan
akibat dari penelitian.

Surabaya, 14 April2010
Tertanda
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LAJ:.APIRAN G
PERNYATAAN KESEDLAAN MENG O<UTI PENELITJAN

Saya
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Selaku Assistam Manager
dengan ala mat di
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dan no telcpon _.!.7..:~:::.!..:0'-!l..:.~!..:o~-..::<!:..::>.:::...:...
. - - - - - - -- - - - - - telah rnembaca intormasi

men~o>enai

penelilian dan menyatakan bahwa saya

bcrsedia mcnjadi partisipan dalam pcnclitian dcngan topik :

Proses Penerapan Total Quality Management "Upaya dalam Mempertahankan
Kualilas Pelayanan Pi7.za Hut"
yang dilakukan oleh Gracia Christina Cezar Ririnama ( NRP.7103005063)
denga.n dosen pembimbing skripsi:
I. James Waskito Sasongko. MA

( NIK. 711.03.0559 )

2. Domnina Rani Puna Rengganis. M.Si.

( NI K. 711.06.059 1)

Saya memberikan izin dcngan rneoandatangani form ini dan menyatakan bahwa:
I. Tujuan penelitian dan segala akibat yang terkait dcngan penelirian ini tclah

dijclaskan sepenuhnya oleh peneliti kepada saya.
2. Keikutsertaan saya bersifat sukarela.
3. Saya memaham i bahwa saya bisa mengundurkan diri dari penelitian sewaktu·
waktu.
4. ln fomtasi yang saya berikan akan tercantum dalam skripsi dengan identitas.
5. Kcterangan yang saya berikan dapat direkam atau dicarar dan digunakan untuk

kepentingan penelitian.
6. Saya mengizinkan hasil penelitian dipublikasikan dalam jumal ilmiah arau
presemasi ilmiah dengan mencantumkan identitas saya.
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7. Saya memahami bahwa saya dapat minta pertolongan kepada peneliti jika
te~jadi

hal-hal yang kurang menyenangkan selama penelitian yang merupakan

akibat dari penelitian.

Surabaya, 22 Juli 20 I0
Tertanda
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dengan alamar di
dan no telepon
telah

memba~a

PI Z.7..A M

AC.HfY!AD

fZ..Dyp,L flA2A

Yt-NI Nl>

16 - t3

en /ll?z8 I 39
infonnasi mengenai penelitian dan menyatakan bahwa saya

bersedia menjadi partisipan dalam penclitian dengan topik :
Proses Penerapan Tow/ Quality Management "Upaya dalam Mempertahankan
Kualitas Pelayanan Pizza Huf'
yang dilakukan oleh Gracia Christina Cezar Ririnama ( NRP. 7103005063 )
dengan dosen pembimbing skripsi:
I. James Waskito Sasongko, MA

( NIK. 711.03.0559 )

2. Domnina Rani Puna Rengganis. M.Si.

( NIK. 711.06.0591 )

Saya memberikan izin dengan menandatangani form ini dan menyatakan bahwa:
I. Tujuan penelitian dan segal.a akibat yang terkait dengan penelitian ini telah

dijelaskan sepenuhnya oleh peneliti kepada saya.
2. Keikutscrtaan saya bersifat sukarela.

3. Saya memahan1i bahwa saya bisa mengundurkan diri dari penelitian sewaktu·
waktu.
4. lnfonnasi yang saya beri.kan akan tercantum dalarn skripsi dengan identitas.
5. Keterangan yang saya berikan dapat direkam atau dicatat dan digunakan untuk
kepentingan penelitian.
6. Saya mengizinkan hasil penelitian dipublikasikan dalam jumal ilmiah atau
prescntaSi ilmiah dengan mencantumkan identitas saya.
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7. Saya memahami bahwa saya dapat minta penolongan kepada peneliti jika
terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan se lama penelitian yang me rupakan
akibat dari penelitian.

Surabaya, I I Maret 20 I 0
Tena nda
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Saya
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telah mcmbaca infonnasi mengenai penelitian dan menyatakan bahwa sa'a
bersedia menjadi panisipan dalam penclitian dcngan topik:
Proses Penerapan Total

Quali~v

Managemelll "Upaya dalam Mempenahankan

Kualitas Pelayanan Pizza Hut"
yang dilakukan oleh Gracia Christina Cezar Ririnama ( NRP. 71 03005063 )
dengan dosen pembimbing skripsi:
I. James Waskito Sasongko. MA

( NIK. 711.03.0559)

2. Domnina Rani Puna Rcngganis. M.Si.

( NIK. 711.06.0591 )

Saya memberikan izin dengan menandatangani fonn ini dan menyatakan bahwa:
I. Tujuan penelitian dan segala akibat ~ang terkait dengan penelitian ini telah

dijelaskan sepenuhnya oleh peneliti kepada saya.
2. Keikutsenaan saya bersi fat sukarela.
3. Saya memahami bahwa saya bisa mcngundurkan diri dari penelitian sewaktuwaktu.
4. lntbnnasi yang saya berikan akan tercantum dalam skripsi dcngan identitaS.
S. Ketcrangan yang saya berikan dapat direkam atau dicatat dan digunakan untuk
kepentingan penelitian.
6. Saya mengizinkan hasil penelitian dipublikasikan dalam jumal ilmiah atau
presentaSi ilmiah dcngan mencantumkan identitas saya.
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7. Saya memahami bahwa saya dapat minta pertolo ngan kepada peneliti j ika
terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan selama penelitian yang merupakan
akibat dari penelitian .

Surabaya, 12 Agustus 20 I 0
Tertanda
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LMAPIRANI

DAILY OPERATION REPORT
Pizza Hut Pakuwon Superman
Jl. Puncak lndah Lontar N0:2. Surabaya
(031) 7390130-32

SURAT PERNYATAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :

!fll/rGI- ~"!'~

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai pada :
No

Hariffanggal

Pukul

1

Jumat, 5 Maret 2010

16.00-16.42

2

Rabu, 14 April 20 10

17.00-18.46

3

Kamis, 22 Juli 2010

15.00-16.00

Saya telah membaca hasil wawancara tersebut dan menyatakan kesediaan saya
jika hasil tersebut digunakan dalam skripsi :
Nama

: Gracia Christina Cezar Ririnarna

NRP

: 7103005063

Jurusan

: Psikologi Universitas Widya Mandala Surabaya
Surabaya, 2 Agustus 2010
Informan
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LMAPIRANI

DAILY OPERATION REPORT
Pizza Hut Pakuwon Superman
Jl. Puncak lndah Lontar N0:2. Surabaya
(031) 7390130-32

SURAT PERNYATAAN INFORMAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ;ti>Ja1f- CtfrofJ!-6
Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai pada :
No

Hariffanggal

Pukul

1

Selasa, 24 September 2010

17.00-17.25

Saya telah membaca basil wawancara tersebut dan menyatakan kesediaan saya
jika basil tersebut d.igunakan dalam skripsi :
Nama

: Gracia Christina Cezar Ririnama

NRP

: 710_3005063

Jurusan

: Psikologi Universitas Widya Mandala Surabaya
Surabaya, 24 September 2010
Informan
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LMAPIRAN J

DAILY OPERATION REPORT
Pizza Hut Royal Plaza
JI. Acbmad Yani N0:16-18. Surabaya

(031) 8271438-39

SURAT PERNYATAAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ~f . S.
Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai pada :
No

Hariffanggal

Pukul

1

Jumat, 11 Maret 2010

12.30-13.15

2

Kamis, 12 Agustus 2010

12.30-13.00

Saya telah membaca hasil wawancara tersebut dan me nyatakan kesediaan saya
jika hasil tersebut digunakan dalam skripsi :
Nama

: Gracia Christina Cezar Ririnama

NRP

: 7103005063

Jurusan

: Psiko1ogi Universitas Widya Mandala Surabaya
Surabaya, 23 Agustus 2010
Informan
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LMAPIRAN J

DAILY OPERATION REPORT
Pizza Hut Royal Plaza
Jl. Achmad Yani NO:l6-18. Surabaya
(031) 8271438-39

SURAT PERNYAT AAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ~if

.$.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai pada :
No

Harirranggal

Pukul

I

Jumat, 27 September 2010

12.30-12.55

Saya telah membaca basil wawancara tersebut dan menyatakan kesediaan saya
jika hasil tersebut digunakan dalam sk:ripsi :
Nama

: Gracia Christina Cezar Ririnama

NRP

: 7 103005063

Jurusan

: Psikologi Universitas Widya Mandala Surabaya
Surabaya, 27 September 2010
Informan
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