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yang berjudul “ Peranan Relationship Marketing dan Customers Value 

terhadap Loyalitas Nasabah Pada PT. Bank Sumut Cabang Binjai”. Adapun 
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mendukung kelancaran penulisan skripsi baik berupa dukungan, doa maupun 
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Dharmawangsa Medan. 

7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Budi Ashari dan 

Ibunda Astuti, yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa 

cinta dan kasih sayang yang tulus dan tak terhingga sampai akhir hayat serta 

telah memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta kasih yang begitu 

dalam kepada penulis. Semoga allah melindungi, memberikan kesehatan, 

kemudahan, serta memberikan tempat yang setinggi-tingginya untuk kalian 

di surga-nya kelak. Amin ya Rabbal’alamin. 

8. Buat yang tersayang Adik-adik ku Dimas Ilham, Alfan Ashari dan Fatih 

Ashari, terima kasih telah mendukung penulis selama ini, Kalian lah 
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11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
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