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MOTTO   DAN   PERSEMBAHAN 

Guru itu ada dimana mana selama kebaikanlah yang kita serap maka kebaikan 

akan menyertai dengan sendirinya untuk kita. 

Lihatlah  diatasmu  untuk  memotivasi  semangat diri dan lihatlah dibawahmu 

untuk mensyukuri atas  segala nikmatNya.   

(Akhmad Imam Muzakha) 

Tidaklah dapat dikatakan bahwa dia seorang pemuda apabila dia mengatakan “ 

inilah ayahku” (bersandar pada orang tuanya) 

akan tetapi dapat dikatakan dia seorang pemuda apabila dia mengatakan “inilah 

aku” 

( Sayyidina Ali bin Abi Tholib R.A ) 

Bila kau tak tahan akan lelahnya belajar, maka kau harus tahan akan perihnya 

kebodohan 

( Imam Syafi’i ) 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

  Bapak dan Ibuku  tercinta serta kakak tersayang dan seluruh Keluarga. 

 Seseorang yang selalu memberikan support dan Do’a  

 Teman teman manajemen skususnya dan semua teman kuliah  yang selalu  

mendukung dan menemani saya. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah 

melimpahkan rahmat taufik dan hidayahNya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan karya tulis yang berbentuk Skripsi tentang  “ PENGARUH 

PERSEPSI KUALITAS DAN CITRA  PERUSAHAAN TERHADAP 

KEPUASAN YANG BERDAMPAK PADA KEPERCAYAAN ANGGOTA KSP 

BHINA RAHARJA CABANG BLORA” dengan baik. 

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi 

Besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua beserta seluruh 

keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam 

menegakkan Dinullah di muka bumi ini. 

Adapun maksud dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi di universitas islam 

sultan agung Semarang  

Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk 

memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, perkenankanlah 

penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
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1. Bapak Dr. Budhi Cahyono, SE, Msi,  selaku  Dosen Pembimbing   yang 

dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis  hingga  

Skripsi ini dapat terselesaikan. 

2. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, MSi, PHD., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, 

yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan 

Skripsi ini. 

4. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang selalu memberikan doa dan bantuannya baik 

moril maupun materiil sehingga  Skripsi ini bisa selesai. 

5.  Guru - guru saya yang telah menularkan ilmu kepada saya 

6. Sahabat-sahabat tercinta. 

7. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan  Skripsi 

ini dari awal hingga akhir. 

Penulis menyadari akan kekurang sempurnaan penulisan Skripsi ini. Oleh sebab itu 

segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar 

kelak dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik. 

Akhir kata penulis berharap semoga  karya tulis Skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang membacanya. 

Semarang, 5  Februari  2017 

Penulis, 

 

                                                                         Akhmad Imam Muzakha  


