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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 Motto :  

 Terkadang kesuksesan saat ini adalah awal dari penderitaan yang lebih 

besar dan penderitan  saat ini  adalah awal kesuksesan  yang lebih besar 

 Kesuksesan adaah tentang seberapa banyak kita menikmati waktu dan 

bukan tentang seberapa banyak harta melainkan seberapa besar syukur 

 Jangan pernah mengatakan jangan sampai karena itu kita tidak akan 

sampai maka yakin usaha sampai 

 Persembahan 

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluargaku terutama kepada Ibu 

danBapak yang tak henti-hentinyamendoakan, mendukungan serta memotivasi 

saya saat menyusun skripsi, dan tak lupa pula kepada saudara saya yang tak 

henti-hentinya memberikan masukan dan nasehat nya dan teman-teman 

seperjuangan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala 

limpahan rahmat, karunia dan izin-Nya memberikan ruang dan waktu kepada 

penulis dalam menyelesaikan penulisan skiripsi dengan judul “Pengaruh Promis, 

Kualitas Produk, Kualitas Layanan dan Komunikasi Pemsaran Terhadap 

Kepuasan Pelanggan Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan pada Bank 

Mandiri Daerah Kali Gawe Semarang” dapat terselesaikan. Salawat dan salam 

juga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu menjadi 

panutan bagi penulis dalam menjalani kehidupan ini. 

 Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan 

Progran Sastra 1 pada Fakultas Ekonomi prodi Manajemen Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

 Dengan segala kekurangan sertatanpa mengurangi rasa hormat, penulis 

mengucapkan ungkapan terima kasih banyak kepada pihak yang selalu 

memberikan bimbingan, arahan maupun motivasi serta bantuan moril dan materil 

baik secara langsung maupun tidak langsung selama studi penulis hingga 

menyelesaikan skripsi. Olehnya itu tanpa mengurangi rasa hormat dan 

penghargaan dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Drs. Bejo Santoso, MT, Ph.D selaku pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu, pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan 
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motivasi serta nasehat demi kesempurnaan pra skripsi ini. Semoga selalu 

berada dalam lindungan Allah SWT. 

2. Ibu Dra Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi  

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Dra. Hj. Alifah Ratnasari, MM selaku Ketua Jujuran Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agungn Semarang. 

4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang telah banyak memberikan ilmunya selama penulis mengikuti 

perkuliahan. 

5. Seluruh staf Fakultan Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

atas bantuan dan kerjasamanya selama penulis menempuh pendidikan. 

6. Kepada Ibu dan Bapak penulis yang selalu menjadi inspirasi dalam hidupku 

atas segala perjunngan, doa dan ketabahan, nasihat dan kasih sayangnya yang 

tidak akan pernah terbalas dan akan menjadi motivasi disetiap nafasku. 

7. Teman-teman seperjugan bimbingan dan seluruh teman-teman manajemen 

yang selalu berbagi kecerian dalam setiap bertemu. 

8. Kawan-kawanku dalam organisasi dan kawan-kawan Sulawesi Tenggara yang 

tak henti-hentinya memberikan motivasi dan saling mengingatkan disaat 

ketemu. 

9. Kepada saudari Karnia yang selalu mengingatkan saya atas tugas dan 

tanggung jawab sebagai mahasiswa yang menuntut ilmu di tanah Jawa dan 

motivasi serta bantuan baik secara materi maupun moril. 
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  Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu didunia ini yang mencapai 

tingkat sempurna termasuk tulisan ini yang masih jauh dari tingkat 

kesempurnaan, untuk itu saran dan krtik yang sifatnya membagun dari semua 

pihak senantiasa penulis harapkan untuk bekal penulis dimasa yang akan 

datang. Akhir kata, semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi 

mereka yang membacannya.Amin. 

Wassaalamu’alaikum Wr. Wb 
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