KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
penyusunan skripsi ini dengan baik.
Penulis menyadari bahwa menyelesaikan skripsi ini bukan merupakan
sesuatu yang instan, melainkan sebuah proses yang relatif panjang yang menyita
tenaga dan fikiran. Penulisan skripsi ini penulis lakukan dalam rangka untuk
memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, dengan judul:
“Pengaruh Faktor Bauran Ritel Terhadap Keputusan Pembelian
Busana Muslim Rabbani (Studi Kasus Konsumen Rabbani Panam
Pekanbaru)”.
Skripsi ini secara khusus penulis persembahkan untuk kedua orang tua
tercinta, yaitu Ayahanda Sutarno dan Ibunda Suana yang telah membesarkan,
mendidik, dan mencurahkan seluruh kasih sayangnya, perhatiannya, serta doadoanya selama ini kepada penulis sehingga bisa meraih gelar Sarjana di
Universitas Islam Riau.
Dalam menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis telah
banyak mendapat bimbingan, pengarahan, serta motivasi dari berbagai pihak.
Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarmya
kepada:
1. Bapak prof.Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam
Riau

2. Bapak Drs. Abrar, M.Si.,Ak., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau.
3. Bapak Azmansyah, S.E., M.EconSelaku Ketua Jurusan Manajemen
Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. Syahdanur, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan
waktunya

untuk

membimbing dan

mengarahkan

selama

penulis

menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Susie Suryani, SE., MM selaku pembimbing II yang telah
meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan selama
penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Yul Efnita, SE., MM selaku penasehat akademik yang senantiasa
membimbing, memberi nasehat, dan selalu mengajarkan hal-hal yang baik
mulai dari awal perkuliahan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau. Terima kasih untuk semua bantuan nya kepada
penulis selama menjalani perkuliahan hingga selesai.
8. Bapak pimpinan Outlet Rabbani cabang Panam Pekanbaru yang telah
memperkenankan
memberikan

data

penulis
yang

untuk

melakukan

dibutuhkan

penelitian

sehingga

penulis

ini

serta

mampu

menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Sutarno dan ibunda
Suana, dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa,

kasihsayang,

semangat,

dukungan

moril

maupun

materil

untuk

keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Buat para sahabat-sahabatku Fitri Purnama Sari, Widia ariani.Yopi
Ramadhan, SP., Terima kasih telah memberikan perhatian, kasih sayang,
dukungan serta semangat hingga penulis bisa menyelesaikan study dengan
baik.
11. Buat teman-teman mahasiswa/i angkatan 2013, terutama Manajemen
Lokal G, terima kasih atas semangat, kebersamaan, dan kekompakan
selama ini. Semoga silahturahmi diantara kita tetap terjalin dengan baik.
12. Dan untuk pihak-pihak terkait, yang tidak bisa penulis sebutkan satu
persatu, dengan penuh kerendahan hati saya ucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya.
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat
kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat
membangun, demi kesempurnaan penulisan dimasa mendatang. Akhir kata,
penulis ucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan
karunia-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan, dan semoga penulisan
skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis, amin ya robbal ‘alamin
Pekanbaru, Oktober 2018
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