
KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, 

nikmat dan hidayah-Nya, serta shalawat beriring salam kepada penuntun umat 

yakni Rasulullah SAW sehingga penulis dapat melewati masa perkuliahan dari 

awal sampai akhir. Dengan kekuatan dan kecukupan yang Allah SWT berikan dan 

dukungan yang tiada henti dari keluarga, maka penulis mampu menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam 

Mengkonsumsi Produk Halal Di Kota Pekanbaru “(Studi Kasus KFC dan 

McDonald’s)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana lengkap 

pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya sebagai penulis sangat menyadari 

bahwa  terdapat begitu banyak kesalahan dan kekurangan yang pasti berbeda dari 

setiap pandangan pembaca skripsi ini dan saya memaklumi itu, tak lupa pula 

proses penyelesaian skripsi ini tak lepas dari bimbingan, pengarahan, tuntutan, 

dan bantuan dari begitu banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada: 

1. Kepada Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat dan hidayah-Nya 

yang di berikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan 

skripsi ini dengan lancar dan baik. Dan juga kepada Rasulullah SAW 



karena beliaulah yang telah menjadi panutan penulis supaya menjadi 

insan yang lebih baik lagi di kemudian hari demi masa depan penulis. 

2. Kepada yang paling tersayang kedua orangtuaku Papa Jauhari dan 

Mama Zulhelmi. Serta Kakak Betty Yuzalmi dan Abang ipar Hendri, 

Tante Roslina, Adik Radi Gusti, Keponakan Ananda Rizki Pratama, 

Lovia Ananda Arti, Ananda Zahara Aulia, Salsabila Ramadhani A.P, 

dan Ridho Ilahi Rasyid yang telah memberikan kasih sayang, memberi 

doa dan selalu mensupport penulis dari segala hal agar tetap kuat dan 

sabar dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas 

Islam Riau 

4. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau. 

5. Bapak Azmansyah, SE., M.Econ selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Islam Riau 

6. Ibu Hj. Susie Suryani, SE., MM selaku pembimbing  I dan  kepada 

Bapak Syaefullah, SE.,M.Si selaku pembimbing II yang telah 

meluangkan banyak waktunya ditengah kesibukan, namun selalu 

memberikan masukkan, dukungan dan saran demi memberikan konsep 

penelitian. 

7. Semua Bapak/Ibu Dosen serta Staf Pegawai Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau yang penulis hormati. 



8. Kepada FSRMM (Forum Silahturahmi Remaja Masjid Muthmaiinah), 

ketua atau pengurus masjid Al Ihsan, Al Munawarroh, Al Huda, dan Al 

Ikhlas. 

9. Kepada semua teman-teman angkatan 2014 dan sahabatku yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu.  

 Semoga Allah SWT memberikan kasih sayang dan anugerahnya 

kepada mereka semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Demikianlah dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang 

dimiliki penulis sehingga menghasilkan skripsi ini, penulis menyadari 

bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena 

itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Pekanbaru, November 2018 

 Hormat Penulis 

 

                                                                                                         Retno Ari Helmi 

 


