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ِحْیمِ  ْحَمنِ  الرَّ  بِْسمِ  ّهللاِ  الرَّ

Alhamdulillahi rabbal ‘alaamin. Puji dan Syukur atas kehadirat Allah 

SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Dalam skripsi ini, peneliti mengambil judul 

Pengaruh Brand Community dan Brand Awareness terhadap Brand Loyalty 

Sepeda Motor Honda (Studi Kasus pada Klub Tiger Association Bandung).  

Dengan segala kesadaran serta kekurangannya yang semata-mata oleh 

keterbatasan peneliti. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 

menempuh ujian sidang sarjana ekonomi Pada Program Studi Manajemen, 

Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama, Bandung. Peneliti 

menyadari tidak ada sesuatu pun yang sempurna di dunia ini, begitu pula dalam 

penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti memohon kritik dan saran yang 

membangun dan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan 

kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
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