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KATA PENGANTAR 

Pertama-tama penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. 

Tuhan Yang Maha Pengasih atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik, lancar, dan 

tepat pada waktunya.  

Skripsi dengan judul “PENGARUH PROMOSI DAN HARGA 

TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN De Bali”. Skripsi ini disusun untuk 

memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi Strata Satu pada Fakultas Ekonomi Universitas Ciputra Surabaya. 

Dalam proses penyelesaian penulisan ini, penulis mendapat banyak 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materi. Oleh 

karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Mama yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan

skripsi, memberikan dukungan secara materi, jasmani dan rohani, dan tiada

henti-hentinya untuk mendoakan. Papa yang memberi dukungan secara

materi, jasmani rohani, dan doa serta sering menanyakan kapan lulus.

2. Mbakku Rizky Martha Riyandhani yang selalu memberikan semangat untuk

menyelesaikan skripsi dan selalu bisa menjadi teman diskusi terkait

penyelesaian penulisan skripsi.

3. Ibu Damelina B. Tambunan, S.E., M.M., CPM. selaku Dosen Pembimbing

skripsi saya yang sangat sabar dalam membimbing dan banyak sekali

memberi arahan sehingga skripsi saya dapat terselesaikan.
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4. Terima kasih kepada Yangkung dan Ibuk yang selalu mendoakan dan 

memberi semangat demi terselesaikannya penulisan skripsi. Terima kasih 

kepada Tante Nunuk yang telah memberikan saran dan waktunya untuk 

mendiskusikan isi dari skripsi. 

5. Terima Kasih kepada kekasih tersayang Urfia Saraswati yang selalu 

menamani, membantu dan mendoakan untuk terselesaikannya penulisan 

skripsi ini. 

6. Terima Kasih Kepada Kristanto Rahardjo yang telah banyak memberi bantuan 

dan semangat pada penulis. 

7. Terima Kasih Kepada Amelia Kurniawati Proboningrum yang banyak 

memberi bantuan, semangat dan menyediakan tempat untuk pengerjaan 

skripsi, 

8. Terima kasih Kepada Jonathan M. Sutanto dan Heskiel Wijaya yang bersedia 

meluangkan waktu untuk berdiskusi dan banyak membantu penulis. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan 

dan jauh dari kata sempurna dalam penulisan karya Skripsi ini, mohon  kritik dan 

saran dari para pembaca sekalian, terima kasih. 

 

Surabaya, 18 November 2013 
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