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 MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 
 

“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 

demikian itu adalah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”                                                           

                                                                          (Qs. Al Baqoroh:45) 

“ sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah 

selesai (urusan dunia) bersungguh- sungguhlah (dalam beribadah ). Dan 

hanya kepada Tuhan-Mu lah ber harap” 

                                                                             (Qs. Al Insyirah: 6-8) 

 
 
 
 
 
 

Skripsi ini dipersembahkan untuk: 

Ayah dan ibu Tercinta 

Suami dan anakku Tersayang 

Yang senantiasa memberikan doa, dukungan,  

Kasih saying, cinta yang tiada henti, 

Dengan penuh kesabaran dan kesetiaan 

 
 
 
 
 
 

 

 



vii 
 

 

KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya atas segala nikmat yang diberikan untuk penulis. Nabi Muhammad 

SAW yang memberikan teladan kepada seluruh umatnya, dimana mendorong penulis 

untuk selalu ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Sehingga tiada alasan bagi 

penulis untuk berhenti bersyukur “Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah” 

karena dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “PENGARUH CUSTOMER 

RELATIONSHIP  MARKETING TERHADAP KEPERCAYAAN DAN 

LOYALITAS PELANGGAN PADA SALON ELNIA SEMARANG”. 
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