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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa 

memberikan atas segala rahmat, kasih sayangnya dan berkat yang  dilimpahkan-

Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang 

berjudul  “PENGARUH EMOTIONAL MARKETING TERHADAP LOYALITAS 

PELANGGAN FITNES CENTER PADA REBEL GYM  DAGO BANDUNG” 

 Dimana penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen pada Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk 

memberikan yang terbaik kepada berbagai pihak. Penulis berharap bahwa skripsi 

ini dapat mampu berguna memberikan konstribusi positif dan dimanfaatkan 

sebaik-baiknya oleh berbagai pihak yang digunakan oleh penulis maupun 

pembaca untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan kita. 

Namun demikian sebagai manusia biasa dan mengingat keterbatasan 

pengetahuan dan pengalaman Penulis, penulis sadar akan kekurangan-

kekurangannya, untuk itu penulis mohon maaf apabila didalam penulisan skripsi 

ini terdapat kesalahan-kesalahan, karena penulis juga masih dalam proses belajar 

dalam penelitian dan penyusunan karya ilmiah. Oleh karena itu, Penulis 

mengharapkan agar para pembaca bisa memberikan saran dan kritik terhadap 

skripsi ini untuk memperbaiki kekurangan dan dapat menghasilkan karya tulis yang 

lebih baik dimasa depan. 

 

Bandung,     Desember  2013 

 

 

 

      Gede Harry Karistona
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Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan do’a, bantuan, 

bimbingan, saran serta dorongan dan pengarahan dari berbagai pihak. Dengan 

segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa 

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga skripsi ini 
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sebesar-besarnya kepada : 

1. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai, dimana papa 

dan mama selalu memberikan pengorbanan, bimbingan, dorongannya, serta 

kasih sayang dan cintanya kepada penulis, selalu mendoakan, mendukung, 

sabar memberikan semangat, serta selalu memberikan nasihat yang tiada henti 

kepada penulis, selama  kuliah hingga akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi 
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9. Seluruh dosen pengajar dan staf pegawai Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang 

sangat berharga kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Universitas 

Widyatama.  

10. Seluruh Staf administrasi dan juga seluruh karyawan perpustakaan Universitas 

Widyatama yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan 

studi. 

11. Saudara-saudaraku yang telah memberikan doa, bantuan, dukungan, semangat 

dan motivasi agar aku cepat-cepat lulus kuliah sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Untuk Adikku tercinta Mudah-mudahan bisa cepat 

selesai juga kuliahnya, jadi anak yang dibanggakan kedua orangtua, serta bisa 
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13. Keluarga Besar Barisan Mahasiswa Pecinta Alam (BRAMATALA) Univ. 
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sampai akhir, (HASTALA MUERTE). 

14. Terimakasih buat semua yang terbaik yang pernah kalian diberikan Ka ical 
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Reven, ka burhan, ka Eka, ka Roy, ka Gilang, ka Chandra, ka Adi item, ka Fajar, 

ka Wili, Ka Dico, ka Ucup, Gita, ka pita,ka lemon, ka Chintia, Ka Citra, Natalia, 
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menjalani perkuliahan. 
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my second family dan telah memberikan banyak pengalaman baru dan 

semangat tersendiri kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga 

selesainya  Skripsi ini. Tetap semangat utk saudara q yang masih kulia,, 

Kalian kapan nyusul? Cepetan yah, I love u all… 

16. Dewan Pengurus XVIII dan XIX  BRAMATALA UTAMA yang telah 

berbagi pikiran baik pengalaman, suka duka, selama kita menjabat seperti rasa 

permen NANO, selama penulis menjalani perkuliahan yang selalu mengerti 

situasi dan kondisi selama kulia dan telah memberikan waktu untuk penulis 

disaat dalam menyusun skripsi hingga selesainya  Skripsi ini.  

17. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2009 jurusan Manajemen S1 

Widyatama yang telah memberikan dukungan. Untuk teman-teman angkatan 

2009 lainnya yang sedang menyusun skripsi dan yang masih kulia. Ayo 

semangat tetap berusaha dan jangan menyerah..!! 

18. Semua pihak yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja telah ikut 

membantu dalam proses pembelajaran penulis selama ini yang tidak mampu 

penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta 

membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan 

skripsi ini dan juga pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu 

yang turut membantu selama perkuliahan. Akhir kata penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. 


