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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : SHOFIAH DYAH PANGESTI 

Nim : 30401310961 

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “PENGARUH KUALITAS 

PRODUK,KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS 

MELALUI KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL 

INTERVENING “ dan diajukan untuk diuji pada tanggal 12 - 09 - 2018 adalah 

karya saya. 

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 

keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang  saya ambil dengan cara 

mengambil atau meniru kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau 

pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai 

tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang 

saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan 

pengakuan pada penulis aslinya. 

Saya bersedia menarik skripsi yang saya ajukan, apabila terbukti bahwa saya 

melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang seolah-olah 

tulisan saya sendiri. Saya bersedia bila gelar dan ijazah yang diberikan oleh 

Universitas dibatalkan.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

 

 

Fainna ma‟al usri yusra ,Inna ma‟al „ usri yusra 

( sebab sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

Sesudah kesulitan itu ada kemudahan QS.Al-Insyirah:5-6) 

 

“ barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan 

 Allah (HR.Turmudzi) 

 

“ muliakanlah anak – anakmu dan baguskanlah  pendidikan mereka” (H.R.At – 

thabrani dan khatib ) 

 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

Allah SWT 

Amie dan bapak yang saya sayangi,yang selama ini membimbing  aku, dan selalu 

mendoakan aku dengan kasih sayang yang tulus 

Untuk suamie , terimaksih selama ini sudah membimbing aku dan memberi 

dukungan secara tulus 

                  Keluarga besar FE UNISSULA 
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