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Penelitian yang berjudul “Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Loyalitas Konsumen di 

Komunitas Standupcomedy”, memiliki tujuan untuk mengetahui apakah bauran pemasaran dan 

variable di  dalamnya dapat mengatasi masalah komunitas  Standupcomedy terkait jumlah 

penonton yang fluktuatif di setiap acara yang di gelar. Jumlah penonton  yang stabil atau cenderung 

meningkat akan menjadi indikator adanya loyalitas di penonton Standupcomedy di Indonesia.  

Penelitian ini menghitung satu per satu keterkaitan variable dalam bauran pemasaran jasa dan 

bauran pemasaran secara keseluruhannya. 

 Penulis menyadari bahwa  tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat 

kekurangan. Penelitian ini hanya berfokus terhadap komunitas standupcomedy di Bandung. Maka 

dari  itu dapat saja hasil penelitian ini berbeda di kemudian hari sehingga tidak dapat menjadi 

acuan yang pasti. 
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membantu dalam penyusunan tugas akhir ini, 
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penulis kuliah sampai akhirnya menjadi dosen pembimbing. 

3. Alm Oma Linda buat ajaran-ajarannya selama masa hidup. 
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dan Om Kiki yang dengan sabar menunggu, memberikan support dan memberikan doa. 



5. Kesayangan, Kharil Ayyasy Zahra, yang mendampingi, memberikan support dan doa kepada 

penulis dalam masa pendidikan sampai penelitian ini selesai. 

6.  Om Dedy, yang sudah mendukung penulis dalam penulisan penelitian ini. 
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penulis. 
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nilai tambah serta wacaa baru bagi semua pihak yang membacanya. Tuhan memberkati. 
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