
KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi yang berjudul “ Analisis Positioning Swalayan Berdasarkan Persepsi Konsumen 

(Studi Kasus Pada Planet Swalayan Marpoyan Pekanbaru) ini dapat penulis selesaikan 

dengan baik. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Lengkap (S-

1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru ( UIR).  

Penulisan skripsi ini disusun untuk membahas tentang positioning Swalayan dengan 

Persepsi konsumen dengan maksud dan tujuan untuk mengimplementasikan ilmu- ilmu yang 

penulis peroleh dari bangku kuliah selama beberapa tahun terakhir. Namun demikian, penulis 

menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan baik dari segi sisi 

maupun penyajiannya dikarenakan oleh keterbatasan tenaga, dana dan waktu serta literatur 

lainnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat 

diharapkan untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. 

Dalam menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat 

bimbingan, pengarahan serta motivasi baik moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh 

sebab itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga, terutama kepada : 

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

Riau. 

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

Ekonomi Universitas Islam Riau. 

3. Ibu Hj. Susie Suryani, SE., MM., selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam 

menyelesaikan penelitian dan penulisan pada skripsi ini. 



4. Bapak Ramzi Durin, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan 

membantu menyumbangkan fikiran dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak- bapak / Ibu- ibu Dosen, serta staf / pegawai karyawan karyawati Tata 

Usaha khususnya pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

6. Pimpinan Usaha New Planet Swalayan Pekanbaru, yang mana telah memberi 

kemudahan kepada penulis selama melakukan pengumpulan data yang diperlukan 

sebagai bahan kelengkapan penulisan skripsi ini. 

7. Kepada keluarga tercinta khususnya ayahanda Wagirun dan Ibunda Winarsih serta 

mertua Ayahanda Zulkifli dan Ibunda Sumiati yang senantiasa memberikan kasih 

sayang serta mendo’akan untuk keberhasilan studi ananda dan memberikan 

dukungannya sehingga skripsi ini terselesaikan. 

8. Kepada suami tersayang“ Windy “ yang senantiasa  menyemangati langkahku 

serta setia mendukung baik moril maupun materil selama penulis menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

Akhir kata penulis harapkan semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan kepada 

semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Diharapkan tulisan ini dapat 

bermanfaat khususnya bagi penelitian sejenis dan bagi perusahaan, kritik dan saran yang 

membangun sangat dibutuhkan untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya. 

 

Pekanbaru, 25 September 2018 

                                                                                                       Penulis, 

 

Multi Pujianingsih 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


