
KATA PENGFANTAR 

Assalamualaikum wr.wb 

Rasa syukur yang selalu kita ucapkan atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah 

SWT berikan, serta shalawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk junjungan nabi besar 

Muhammad SAW, yang telah senantiasa kita nantikan syafaatnya diyaumil akhir kelak aamiin ya 

robbal ‘alamin.  

 Untuk menyelesaikan strata satu (S1) diperlukan satu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. 

Pada kesempatan ini, penulis membuat skripsi yang berjudul “PENGARUH KUALITAS 

PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA SWALAYAN 

KOPTAN SUMBER REZEKI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN 

KAMPAR”. Adapu skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat dalam mengikuti ujian oral 

chomprehensive guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau. 

 Selain dari itu penulis juga mendapat banyak bantuan baik moril maupun materil serta 

bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis 

dengan tulus dan ikhlas ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada: 

1. Ayahanda Muji Syukur dan Ibunda Ismini serta adikku Fikri Dwi Susanto, terimakasih 

yang tak terhingga atas segala kasih sayang, cinta, perhatian serta dorongan semangat dan 

bantuan baik moril maupunj materil dan segala-galanya kepada ananda selama ini. 

2. Bapak Drs Abrar, Msi.,Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Azmansyah, SE, M.Econ selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Riau. 



4. Bapak Drs. Syahdanur, M.si selaku dosen pembimbing I yang tak pernah lelah 

membimbing dan memberikan petunjuk arah kepada penulis sehingga kerja ilmiah ini 

selesai. 

5. Ibu Desy Mardianty, SE.,MM selaku dosen pembimbing II yang tak henti-hentinya 

memberikan motivasi, memperbaiki dan menyempurnakan sehingga penulis karya ilmiah 

ini dapat diselesaikan pada waktunya. 

6. Bapak dan Ibu dosen yag telah memberikan pengajaran kepada penulis selama dibangku 

kuliah serta Karyawan/I Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah 

ikut membantu proses kegiatan belajar mengajar dikampus. 

7. Serta pemilik pimpinan Swalaya Koptan Sumber Rezeki Kecamata Kampar Kiri Tengah 

Kabupaten Kampar beserta karyawan yang telah bersedia memberi kemudahan dalam 

pengambilan data yag dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. 

8. Terimakasih untuk teman-teman di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang selalu 

memberikan semangat, dukungan dan motivasi. 

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, 

penghormatan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal 

kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Aamiin Yarabbal 

‘Alamin. 

 Wasaalamualaikum wr.wb 

Pekanbaru, Desember 2018 

 

 

EKA APRILIA PUJIANTI 


