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MOTTO 

„„Diduniai ini tidak ada yang instan semua butuh proses. Jika 

mau sukses nikmati proses dan sukuri hasilnya‟‟ 

(Ahmad Zainuri) 

“sukses adalah kemampuan untuk pergi dari suatu kegagalan 

tanpa kehilangan semangat” 

(Sir Wingston Churchill) 

“Agama tanpa ilmu adalah buta.Ilmu tanpa Agama adalah 

lumpuh “ 

(Albert Einstein) 

“Khoirunnas Anfa „uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah 

orang yang bermanfaat bagi manusia lainya” 

(HR. Bukhari Muslim) 

 

 

 

 

 

 



HALAMAN PERSEMBAHAN 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karaunia-

Nya, sehingga pada keempatan kali ini penulis bias menyelesaikan skripsi 

sederhana ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepad baginda Nabi 

Agung Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kedzaliman 

menuju kebenaran yang sesungguhnya. 

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada  

Khususnya kepada kedua orang tua saya bapak Ngarbi dan ibu Siti Rukhamah 

yang selalu mendukung, memberikan do’a, memotivasi dan kasih sayang yang 

diberikan tiada henti. Adik tersayang Muhamad Noor sahli  yang mendukung dan  

selalu mengalah demi kelancaran kuliah saya untuk. 

kepada mamah saya Darti yang selalu membantu dan mendukung untuk 

kelancaran dunia pendidikan dari TK sampai kuliah. 

Eka noviana santi yang selalu memberikan support, doa dukungan, menemani 

dikala susah dan senang dan selalu meluangkan waktunya untuk saya.  

Mas Arif, abah mad sholaeh selaku pembimbing ngaji saya, ibu sulah (alm) dan 

keluarga besar saya yang sudah membantu dan mendukung saya. 

Dosen Pembimbing skripsi saya 

Ibu Made Dwi Adjani, M.Si, M.I.Kom dan Urip Mulyadi S,I.Kom, M.I.Kom 

selaku dosen pembimbing skripsi saya, saya sangat berterima kasih karena saya 

sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati, di ajarai, saya tidak akan lupa atas 

bantuan dan kesabaran dari bapak dan ibu selama membimbing saya. 

Sahabat-sahabat saya 

Mahatir, Zaki, Fian, Pujo, Ardi, Memet, Syaifudin, Dika, Badi, alkhis, Blux, Heri, 

teman sepejuangan angkatan 2013 ilmu komunikasi dan sahabat sepejuangan di 

pondok pesantren Al-hidayah, terima kasih atas dukungan, bantuan, support 

selama ini semoga kita tetap menjadi sahabat selamanya. 

Seluruh Dosen pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi 

Terima kasih banyak untuk semua ilmunya, didikan dan pengalaman yang sangat 

berarti yang telah kalian berikan kepada kami. 

 



KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat 

menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul ‘‘pengaruh gaya komunikasi dan 

kinerja petugas SPBU  terhadap kepuasan pelanggan’’. Adapun maksud dari 

penelitian skripsi ini untuk memenuhi persyaratan memdapatkan gelar sarjana 

diprogram studi Ilmu Komunikasi Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu baik 

secara moril maupun spiritual, oleh sebab itu  penulis ingin mengungkapkan rasa 

terima kasih kepada : 

1. Dekan Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, Bapak Hartono, S.S.,M.Pd.  

2. Kaprodi Ilmu Komunikasi, Bapak Mubarok S.Sos, M.Si 

3. Terima kasih kepada Ibu Made Dwi Andjani M.Si, M.Ikom selaku 

pembimbig I dan Bapak Urip Mulyadi S.Ikom, M.Ikom pembimbing I 

skripsi yang telah membimbing penulis, menasehati dan memberikan 

motivasi. Kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini dari awal 

sampai akhir.  

4. Dosen – dosen dan para staf prodi Ilmu Komunikasi yang telah banyak 

mentransfer ilmunya kepada penulis. 

5. Keluarga saya, khususnya kepada kedua orang tua saya bapak Ngarbi dan 

ibu Siti Rukhamah yang selalu mendukung, memberikan do’a, memotivasi 

dan kasih sayang yang diberikan tiada henti. Adik tersayang Muhamad 



Noor sahli  yang mendukung dan  selalu mengalah demi kelancaran kuliah 

saya untuk. Taklupa pula kepada mamah saya Darti yang selalu membantu 

dan mendukung untuk kelancaran dunia pendidikan dari TK sampai 

kuliah.    

6. Terima kasih Eka noviana santi yang selalu memberikan support, doa 

dukungan, menemani dikala susah dan senang dan selalu meluangkan 

waktunya untuk saya.  

7. Terimakasih kepada Mas Arif dan mbah Mat sholeh yang salau 

memberikan bimbingan spiritual dan selalu mendo’akan. 

8. Terima kasih buat sahabat-sahabta kontraan los Zaky, Mahatir, Alfian, 

Putjo, Ardi, Ghozali, Syaifudin, Memet, Dika yang selalu memberikan 

dukungannya dan semangat terimakasih banyak atas support kalian. Dari 

awal masuk UNISSULA hingga lulus selalu bersama. 

9. Keluarga besar mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2013 yang sudah 

kompakdan memiliki rasa keluargaan yang sangat solit. 

Saya menyadari  akan kekurangan penulisan dalam skripsi ini. Maka dari 

itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar kelak 

dikemudian hari dapat mengahsilkan karya yang lebih baik.  

Akhir kata, saya berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan  

bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Amiiin. 

Semarang,  25 Januari 2018 

Penulis 

Ahmad Zainuri 


