
KATA PENGANTAR 

 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah 

melimpahkan karunia-Nya, serta atas pencerahan dan hidayah-Nya lah, penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: 

“PENGARUH KUALITAS JASA TERHADAP LOYALITAS 

ANGGOTA FITNESS VIEW BANDUNG” 

 Penulis sadar sepenuhnya akan keterbatasan dari penulis baik itu dalam hal 

pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan yang penulis miliki. Namun, 

Alhamdulillah berkat petunjuk, bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang 

penulis dapatkan, penulis mampu mengatasi berbagai hambatan tersebut dan pada 

akhirnya hanya atas ridho Allah S.W.T. peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Akhir kata peneliti berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya 

dan berharap kritik dan saran yang bersifat positif dari berbagai pihak sebagai 

masukan untuk waktu yang akan datang, dimana peneliti menyadari bahwa skripsi 

ini masih jauh dari kesempurnaan. 

 

Wassalam’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh 

 

 

 

 

 

Bandung, Maret 2016 

Peneliti, 

 

 



                           Reangga Praziendio 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Puji dan syukur tiada hentinya penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT  

dan junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, karena atas rahmat dan karunia-Nya 

akhirnya setelah perjananan cukup panjang dalam proses pendidikan sampai 

penyusunan skripsi ini, penulis bisa menyelesaikan dengan baik. Kini saatnya 

penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 

telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

terutama kepada: 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah, karunia dan 

segalanya yang begitu besar kepada penulis. 

2. Kedua orang tua tercinta, Mama Hj. Fauziah dan Ayah H. Mahdi terima 

kasih yang sedalam-dalamnya berkat doa, dukungan, cinta kasih sayang 

dan dorongannya pula penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini. 

Penulis sadar bahwa masih banyak harapan-harapan dari mereka yang 

belum penulis wujudkan, akan tetapi dengan sekuat tenaga yang penulis 

punya, penulis akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk 

kebahagiaan mereka sekarang dan di masa yang akan datang. Ya Allah, 

damaikanlah hati ayah dan ibuku, ampunilah dosa mereka, sehatkanlah 

mereka, panjangkan umur mereka dalam kasih sayang-Mu. 

3. Adik-adikku tersayang Yolanda Dwindadifa dan Jilan Sahirah Lhedifa 

yang selalu memberikan semangat. 



4. Ibu Retno Paryati, S.E., M.AK., AK., C.A selaku Kepala Bagian Biro 

Keuangan Universitas Widyatama atas semua bimbingan, kasih sayang, 

nasihat, serta doa yang telah diberikan kepada penulis selama ini. 

5. Ibu Yelli Eka Sumadhinata, S.E., M.M. sebagai Dosen Pembimbing, 

yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, 

pengarahan dan saran kepada penulis sampai dengan terselesaikannnya 

skripsi ini.  

6. Alm. Ibu Prof. Dr. Koesbandijah Abdul Kadir, Ak., selaku pendiri 

yayasan Widyatama. 

7. Bapak T. Ontowiryo, S.E., MBA sebagai Ketua Badan Pengurus Yayasan 

Widyatama. 

8. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., C.A sebagai Rektor 

Universitas Widyatama. 

9. Bapak Nugroho J. Setiadi, S.E., M.M. PhD selaku Dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen. 

10. Bapak Ryan Kurniawan, S.E., M.M. selaku Ketua Prodi. Manajemen S1. 

11. Bapak/Ibu Dosen Prodi. Manajemen S1 yang telah memberikan 

bimbingan selama penulis menempuh pendidikan. 

12. Bapak/Ibu Staf Prodi. Manajemen S1 yang telah memberikan bantuan 

selama penulis menempuh pendidikan. 

13. Bapak/Ibu dan rekan-rekan di Universitas Widyatama yang telah banyak  

memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 



14. Dr. Lukman Hasibuan dan teman-teman PIMNAD Aceh atas segala 

bantuan, bimbingan, motivasi dan doa yang telah diberikan kepada penulis 

selama ini 

15. Bella Dwika yang selalu menemani, memberi semangat, dan dukungan. 

16. Sahabat-sahabat tercinta Anggha Apriliansyah, Fikar Apriandi, 

Muhammad All Fajri, Eka Putra Pratama, Eddy Kurniady, Caesar 

Leonardo, yang memberikan motivasi dan selalu menemani baik suka 

maupun duka. 

17. Wulandari Nanda berkat ilmu dan arahannya penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. 

18. Keluarga besar Unit Bola Basket Universitas Widyatama. 

19. Anak-anak Yomang : Jemmy, Nday, Yoga, Adam, Dimas, Megan, Hafid, 

Anisa, Eben, Agnes, Adi, Desi, Budi, Clara, Yudis, Revan, Saprol, dll. 

20. Teman seperjuangan angkatan 2012 di kampus Universitas Widyatama. 

21. Kepada Manajemen Fitness View Bandung, dan seluruh responden dalam 

penelitian ini. 

Akhir kata penulis mendoakan agar Allah SWT memberikan balasan yang 

lebih baik lagi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam membantu 

terselesaikannya skripsi ini. 

Bandung, Maret 2016 

Penulis   
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