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MOTTO 

Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh 

karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika 

niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk. (Imam An Nawawi) 

 

Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki 

pikiran yang baik. Dan seseoran yang memiliki pikiran yang baik 

mendapatkan kenikmatan dari hidup.(Bediuzzaman Said Nur) 

 

Jika niat sudah terpancang karena Allah, tidak akan ada halangan yang bisa 

menghentikan seseorang melakukan sesuatu. Niat karena Allah ialah 

motivator yang utama dan seharusnya menjadi satu-satunya motivator kita. 

 

ير ناس خ نهم ال س قا أح ل عهم خ ف ناس وأن ل  ل

Khoirun naasi ahsanuhum khulukon wa anfa'ahum 

linnaas 

 

Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik budi 

pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi 

manusia lainnya !!! 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tugas akhir yang berjudul 

“Kualitas Layanan dan Promosi terhadap Kepuasan Konsumen Grabbike di 

Kalangan Mahasiswa Unissula Semarang” ini bisa terselesaikan. Skripsi ini 

menjadi awal dari kehidupan sebenarnya yang akan penulis jalanin selanjutnya. 

Penulis memilih judul dan masalah tersebut karena berdasarkan data yang 

penulis dapat dari internet yang menunjukan jumlah keluhan dan keresahan 

muncul dan tersebar di Internet. Bahwa konsumen mendapati perlakuan kurang 

baik dan kurang sopan. Dengan kualitas layanan yang seperti demikian dan 

adanya promosi yang tidak bisa digunakan, bagaimana dengan kepuasan 

konsumennya. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan pembuatan tugas akhir ini 

adalah untuk menyelesaikan program studi S-1 Ilmu Komunikasi Unissula 

Semarang. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak yang membantu dalam 

proses penyusunan nya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih 

kepada pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian: 

1.Pihak pendukung data penelitian ini 

2.100 Responden yang telah bersedia menjadi sumber data bagi peneliti. 

Dalam pengumpulan data banyak suka dan duka yang penulis alami 

dengan teman-teman yang membantu penulis, seperti mencari responden yang 

sesuai dengan kriteria, dicuekin responden, sampai dikira sebagai sales dari PT 

Grab. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan tentu saja belum sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan 

yang penulis miliki, oleh karena itu kritik dan saran untuk penulis dan skripsi ini 

sangat dibutuhkan dalam proses perbaikan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat 
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bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca skripsi ini pada 

umumnya. Terimakasih. 

 

 

Semarang,  28 Januari 2019 

        

 

   Intan Dwi Artikawati 


