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HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

MOTTO


Ridho Allah adalah ridhonya kedua orang tua.



Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

PERSEMBAHAN
Alhamdulillahhirobbil alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, hanya dengan
rahmat hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya yang sederhana ini.
Karya ini dipersembahkan untuk :


Bapak dan ibu tercinta, terimakasih atas waktu, tenaga, materi dan doanya
yang selalu menyertaiku



Adikku tersayang, yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan
studiku tepat waktu



Untuk Hana Nabila Syifa, terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan
motivasinya selama ini



Teman-temanku semua, terimakasih telah sama-sama berjuang dalam
perkuliahan ini yang penuh rintangan.



Almamater.
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil’alamin, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT
berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pra skripsi
atau

penelitian

dengan

judul:

ANALISIS

PELANGGAN,

KEAMANAN

KESELAMATAN,

KINERJA

PENGARUH

PELAYANAN,

PELAYANAN

DUKUNGAN

KEHANDALAN

TERHADAP

KEPUASAN

KONSUMEN (Studi pada rumah sakit islam di kota Semarang) dengan baik.
Praskripsi ini disusun guna memenuhi syarat melanjutkan program strata satu (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Sultan Agung.
Penulis menyadari pada penelitian ini masih terdapat beberapa
kekurangan, dan penulis berharap penelitian ini dapat disempurnakan oleh
mahasiswa yang akan mengadakan penelitian atau menulis pra skripsi selanjutnya.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihakpihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan praskripsi ini, yaitu ;
1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Unissula Semarang.
2. Dra. Hj. Alifah Ratnawati, MM selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas
Ekonomi Unissula Semarang.
3. Drs. Bejo Santoso, MT, Ph.D selaku dosen pembimbing yang tidak penah
bosan dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan,
motivasi,pengarahan dan saran yang sangat berguna bagi penulis.
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4. Seluruh dosen dan staf

Fakultas Ekonomi Unissula Semarang atas ilmu,

bantuan, dan bimbingannya.
5. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Unissula atas kerja sama dan bantuannya
selama menempuh perkuliahan di Fakultas Ekonomi Unissula Semarang.
6. Seluruh teman teman kelas D manajemen angkatan 2013 yang sesalu memberi
semangat dalam perkuliahan dan penulisan penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan seluruh perhatian, tenaga, kasih
sayang, do’a dan juga materi yang tidak terhingga. Dek dhani yang selalu
mendukung dan memberikan semangat serta kasih sayangnya, yang tidak dapat
terhitung kepada penulis selama ini.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan pra skripsi ni.
Karena kesempurnaan hanya milik ALLAH SWT. Semoga pra skripsi ini dapat
berguna bagi semua pihak yang membaca.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Semarang, 16 Maret 2017
Penulis

Luqman Effendi Yusuf
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