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Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih 

karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "PENGARUH 

GRATIFICATION DAN FLOW TERHADAP CUSTOMER LOYALTY PENGGUNA 
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masukan keilmuan, yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan terutama 
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Gratification dan Flow terhadap Customer Loyalty. Dengan tujuan untuk melihat 

seberapa besar pengaruh variabel Gratification dan Flow terhadap Customer Loyalty 

dan menentukan variabel mana yang lebih dominan mempengaruhi Customer Loyalty. 
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Akhir kata, semoga budi baik semua pihak dibalas oleh berkat Tuhan, dan 
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