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PERI\TYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Suyq Farah Sahara (041012055), menyatakan bahwa:

t. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar merupakan hasil karya saya

sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya,

serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan Qtlagiarism) dari

karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan

gelar akadernik baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi

lainnya.

2. Dalam slaipsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan

sebagai acuan dengan disebutkan ftrma pengararrg dan dicantumkan dalam

daftar kepustakaan.

3. Pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarny4 dan apabila dikernudian

hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaxan dalam pernyataan ini, maka

saya bersedia menerima sanlsi akademik berupa pencabutan gelar yang

telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta saqksi-sanksi lainnya

sesuai dengan noflna dan peraturanyang berlaku di Universitas Airlangga.

flt

Surabaya, November2014

Farah Sahara

NIM :041012055
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KATA PENGANTAR

�˯ΎϳΑϧϻ�ϑ έη�ϰϠϋ�ϡϼγϟϭ�Γϼλ ϟϭ��ϥϳϣϟΎόϟ�Ώέ�Ϳ�ΩϣΣϟ��ϡϳΣέϟ�ϥϣΣέϟ�ௌ�ϡγΑ

والمرسلین, وعلى الھ واصحابھ اجمعین. اما بعد.

Segala puji dan shukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena

atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan

skripsi dengan judul “Pengaruh Eduring Involvement terhadap Brand Loyalty,

melalui Brand Awareness dan Brand Image pada Destinasi Wisata Kota Batu

Malang”. Selanjutnya shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan Allah

kepada Nabi dan Rasul-Nya, Muhammad Saw. beserta sahabat dan keluarganya.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari jasa, bantuan, dan

dorongan semua pihak, antara lain para dosen Manajemen Universitas Airlangga

Surabaya, khususnya dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan

waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis terhadap semua masalah

yang ada dalam proses penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih

kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam

penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Allah SWT., atas segala kelimpahan rahmat yang telah diberikan selama ini.

2. Bapak Prof. Dr. Muslich Anshori, S.E., M.Sc., selaku Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya.

3. Bapak Sri Gunawan, DBA., selaku Ketua Departemen Manajemen Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya.

4. Ibu Dra. Ec. Nuri Herachwati, M. Si., M.Sc., selaku Ketua Program Studi S1

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya.
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5. Prof. Dr. Sri Wahjuni Astuti, S.E., M.S., selaku Dosen Pembimbing, terima

kasih tak terhingga atas semua bimbingan, waktu yang disediakan dan

diluangkan, kesabaran, saran-saran dan masukan- masukan yang tentunya

sangat berguna bagi penulis, serta motivasi yang selalu diberikan sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Dr. Masmira Kurniawati, S.E., M.Si., selaku co-Dosen Pembimbing, terima

kasih banyak juga untuk semua bimbingan, waktu yang disediakan dan

diluangkan, kesabaran, saran-saran dan masukan-masukan yang tentunya

sangat berguna bagi penulis selama ini sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik.

7. Seluruh dosen pengajar Prodi Manajemen, terutama Bapak dan Ibu dosen

konsentrasi manajemen pemasaran yang telah membagikan ilmunya kepada

penulis, terima kasih tak terhingga atas semua ilmu yang sangat bermanfaat

ini.

8. Segenap Staff Departemen, Akademik, Ruang Baca dan Kemahasiswaan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya yang telah

membantu kelancaran proses penyusunan skripsi.

9. Keluarga tercinta: My Precious Mom and Dad, semua saudara kandung

penulis, serta semua keluarga besar, terima kasih tak terhingga atas

dukungan- dukungan, semangat, dan semua doa yang selalu dipanjatkan

untuk penulis selama ini.

10. Chicha Wahyuningtias dan Rizky Hidayah, terima kasih telah menjadi teman

seperjuangan dalam mengerjakan skripsi ini. Especially Chicha, terima kasih
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telah menjadi teman diskusi yang baik dan terima kasih untuk waktu,

motivasi, kesabaran, ketelatenan selama ini sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik. God bless kind people, Cha.

11. Seluruh sahabatku Dian Wahyu Ristanti, Fortunella TMPS, Hilda Sukma,

Dita Cahya, Rani Dian Astari, Neli Asih, dan Varah Nuzulfah terima kasih

banyak karena kalian telah menjadi saudara yang sangat baik, terima kasih

atas semua dukungan dan semangat yang telah diberikan selama ini, semoga

tali persaudaraan tidak akan putus sampai akhir nanti dan sampai berjumpa di

puncak kesuksesan masing-masing. Amin. Especially Dian, terima kasih telah

menjadi teman diskusi yang baik dan sabar sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik.

12. Uni Sutiah, my long-distance soulmate, walaupun sudah sekian lamanya kita

tidak bertemu namun terima kasih karena selalu ada untuk penulis di saat

penulis sedang merasa kesulitan atau jenuh dalam menghadapi permasalahan

skripsi ataupun permasalahan lainnya. Semoga kita bisa bertemu dalam waktu

dekat ini. Amin.

13. All of my unbiological sisters; Afifah Faza, Artanti Miliarni,

Shofwaturrohmah, Siti Zaenab, Dhiah Kalpika, Lely Nurmasari, dan sahabat

yang lainnya, terima kasih telah menjadi tempat mencurahkan segala isi hati

penulis selama ini walaupun kita sudah tidak tinggal satu kota lagi, terkecuali

Faza. Semoga kita bisa bertemu segera. Sukses selalu buat kalian, girls.

Amin.
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14. Seluruh teman- teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya teman-teman

Manajemen angkatan 2010 yang senantiasa selalu memberi support kepada

penulis.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan pengetahuan dan

kemampuan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan

saran dari berbagai pihak. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak yang memerlukan.

Surabaya, November 2014

Penulis
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