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KATA PENGANTAR 
 

 

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha esa atas 

segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “PENGARUH MOTIF 

RASIONAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN STEAK ( Studi 

Kasus di Waroeng Steak and Shake Jalan Melati Pekanbaru)”. dengan lancar. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dukungan dan bantuan dari 

berbagai pihak, maka Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan 

dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 

kasih kepada: 

 
1. Drs. Abrar, M.Si, Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Riau yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat 

melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini.  

 
2. Azmansyah, SE., M.econ selaku ketua program studi manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Riau. 

 
3. Drs. Syahdanur., M.si selaku Pembimbing I yang tak henti hentinya 

memberikan motivasi sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat 

diselesaikan tepat pada waktunya. 

 
4. Hasrizal Hasan, SE., MM selaku Pembimbing II yang tak pernah lelah 

memberikan tunjuk ajar serta bimbingan kepada penulis sehingga karya 

ilmiah ini selesai. 

 



iii 
 

 

5. Bapak dan ibu dosen bererta karyawan yang telah memberikan tunjuk ajar 

kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

6. Pimpinan Waroeng Steak and Shake jalan melati pekanbaru beserta seluruh 

karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

meneliti dan mengambil data sebagai bahan penulisan skripsi ini 

 
7. Terima kasih kepada orang tua tercinta ayahanda dan ibunda yang selalu 

berdoa dan memberikan yang terbaik kepada penulis 

 
8. Keluarga besarku yang memberikan dorongan secara moril dan materi 

sehingga penulis mampu dan menyelesaikan skripsi ini. 

 
9. Almamaterku, Universitas Islam Riau. 

 

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan tugas akhir ini. 

 

 

Semoga amal baik mereka diterima Tuhan yang maha esa dan dicatat 

sebagai amalan yang terbaik, amin. Akhirnya penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang sifatnya membangun dan semoga apa yang terkandung dalam 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pekanbaru, Juli 2018 
 


