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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 

(jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang 

yang berdo’a apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu 

memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar 

mereka selalu berada dalam kebenaran”. 

(QS.AL. Baqarah:186) 

“Pada sebagian malam hari bersembahyang tahajutlah kamu sebagai suatu ibadah 

tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang 

terpuji”. 

(QS.AL Isra) 

PERSEMBAHAN 

 Kedua Orang  Tua tercinta yang telah memberikan semangat, doa dan 

dukungan modal dan material. 

 Kakak ku Hepramulia Okim Saputri dan Sukron Nur Arifin. 

 Semua kawan-kawanku seperjuangan Fakultas Ekonomi, terimakasih atas 

Support dan Doanya. 

 Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

 Almamaterku tercinta UNISSULA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan 

kehadirat Allah SWT atas segala rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian skripsi yang berjudul 

“Peningkatan Loyalitas Pelanggan melalui Citra Merek,Kepercayaan dan 

Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Pada Larissa Aesthetic Center Cabang 

Semarang)”. Usulan Penelitian Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian 

persyaratan mencapai derajat Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam menyelesaikan usulan penelitian skripsi ini penulis tidak lepas dari 

bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

atas bantuan yang diberikan kepada:  

1. Bapak Drs.Mulyana,SE.MSi selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi, saran-saran 

kepada penulis sehingga usulan penelitian skripsi ini dapat tersusun. 

2. Kedua Orang Tua saya yang selalu memberikan doa, dukungan dan 

motivasi kepada penulis agar terus semangat dan pantang menyerah dalam 

menyusun usulan penelitian skripsi ini. 

3. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Bapak Dr.H.Ardian Adhiatma,SE,MM selaku Ketua Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 



5. Seluruh dosen dan staf Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan 

segenap ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.  

6. Teman seperjuangan pra skripsi angkatan 2014 Putri Ratnasari, Ulfa Noor 

Apriza, Nikmatul Eka Syafitri, Mutmainnah Sulistya Nur, Anissa 

Mahardani Tasrudin,Gita Mawarni, terimakasih sudah banyak memberikan 

bantuan baik dalam bentuk semangat, doa, maupun saran kepada penulis 

dalam menyelesaikan penulisan proposal penelitian ini. 

7. Kepada seluruh pihak dan teman-teman penulis lainnya yang tidak 

disebutkan namanya satu-persatu, semoga Allah selalu memberikan ridho 

dan rahmat kepada kita semua atas kebaikan yang telah kita lakukan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa usulan penelitian skripsi ini masih 

memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, baik dalam materi 

maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan usulan penelitian skripsi ini 

di masa yang akan datang. Semoga usulan penelitian skripsi ini dapat memberikan 

banyak manfaat baik bagi penulis maupun para pembaca pada umumnya. 

 

Semarang, 26 September 2017 

Penulis, 

 

 

Nidya Cahya Ayuningtyas 



 


