
KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr wb 

Bismillahirrohmanirrohim  

 Alhamdulillah hirobbil’alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat 

Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini dengan semestinya. 

 Ucapan shalawat beriring salam, Allahuma Sholiala Saidina Muhammad wa’ala allaihi 

Saidina Muhammad, semoga dilimpahkan buat junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, 

sebagai Rasul yang di utus oleh Allah SWT untuk membawa seluruh umat manusia agar selamat 

di dunia dan akhirat, amin. 

 Penulisan skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk memenuhi syarat-syarat 

sebagai penyelesaian studi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau di Pekanbaru. Penulis mengangkat judul skripsi tentang “Analisis Sikap 

Konsumen Dalam Menggunakan Jasa Barbershop Akang di Pekanbaru”. Karena itu 

penulis skripsi ini sangat bermanfaat untuk dibaca dan di telaah, tidak hanya untuk kalangan 

ilmiah bagi mahasiswa dan dosen akan tetapi juga bagi kalangan masyarakat yang ingin 

mempelajari Sikap Konsumen Dalam Menggunakan Jasa Barbershop Akang di Pekanbaru. 

 Dan penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat dorongan dan masukkan dari 

berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, baik berupa moril dan materil. Untuk 

semua itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada yang terhormat : 

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



2. Bapak Azmansyah, SE., M.Econ selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau. 

3. Ibu Eva Sundari, SE., MM selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi yang telah 

memberikan bantuan dan petunjuk serta saran dalam penulisan skripsi ini. 

4. Ibu Yul Efnita, SE., MM selaku pembimbing II yang juga telah membantu dan 

membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, yang telah 

memberikan berbagai macam-macam bantuan dan disiplin ilmu kepada penulis. 

6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, yang 

telah memberikan pelayanan dan banyak membantu penulis selama ini. 

7. Kepada Barbershop Akang yang telah bersedia memberikan izin dan dukungan atas 

penulisan skripsi ini, serta pihak pemilik dan karyawan yang berpartisipasi dalam 

meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner. 

8. Yang sangat istimewa untuk kedua orang tua saya Ibunda tercinta Mira Diana yang tidak 

pernah berhenti berdoa dan telah menjaga, membesarkan, mendidik dan membimbing 

didalam segala hal. Untuk abang dan adek tersayang Anggi Hanggara dan Ilham Prayogi 

yang menjadi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dan keberhasilan 

kedepannya,amin. 

9. Buat keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimaksih atas dukungan 

yang telah diberikan selama ini, yang selalu mengingatkan untuk meraih kesuksesan 

kedepannya. 



10. Serta teman-teman seperjuangan khususnya angakatan 2014 yang tidak bisa disebutkan 

satu-persatu. Terimakasih telah memberikan dorongan dan semangat yang sangat untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Buat orang-orang tersayang Naufal Findria, Septian Nugraha, Devidly, Hastry Febly, 

Annisa Tiffany, Putri Ulandari, Wenny Daramaya, Sri Latifa, Sally Ovella, Dela Narisa, 

Ona Gustina, Zeta Ishma, Dina Qorina, Tya Jayanti, Eki Perdana, Merthy Triffany, Gita 

Meliyanza dan Dina Auliya. terimakasih sudah memberikan semangat dan menemani 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala bantuan dan 

dukungan yang telah penulis terima. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

penggunanya. 

Wassalamu’alaikum wr wb 

Pekanbaru, 6 Juli 2018 

Penulis 

 

 

Ilham Prayoga 

 


