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Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT. Yang
maha pengasih dan penyayang. Shalawat beriring salam tercurah kepada penjunjung alam

Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul
o'Pengaruh Harga dan promosi Go-jek terhadap Keputusan konsumen menggunakan
Transportasi Berbasis Online di Pekanbaru". Penulisan skipsi ini, selain dimaksudkan sebagai

salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana (Shata-l), Fakultas Ekonomi Jurusan
Manajemen pada Universitas Islam Riau, juga dimaksudkan untuk sampai sejauh mana
kemampuan penulis menganalisa dan mengekspresikan pengetahuan yang diperoleh selama

kuliah.

Dalam penyelesaian skripsi

ini penulis banyak

menerima bantuan, baik berupa

dorongan, semangat, maupun sumbangan pikiran dari berbagai pihak. Untuk
segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada

ihl dengan

:

l.

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

2.

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

3.

Ibu Eva Sundari, SE., MM selaku pembimbing satu yang telah bersedia membimbing,
mengarahkan, dan memberikan masukan-masukan untuk sempurnanya skripsi ini.

4.

Bapak Ramzi Durin, SH.,

MH

selaku pembimbing dua yang telah bersedia

membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan-masukan untuk sempurnanya
skripsi ini.
5.

Saya ucapkan kepada Bapak/Ibu tim penguji,'yang telah memberikan masukan, saran
dan motivasi yang membangun sehingga skripsi

ini menjadi lebih baik. '
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6.

Kepada Kepala Cabang dan Satgas Go-jek yang telah memberikan

izin

untuk

melakukan penelitian dan kemudahan akses penelitian sehingga skripsi ini
terselesaikan.

7.

Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang selama

ini

telah

banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

8.

Segenap pengurus Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah

memberikan kemudahan administrasi kepada penulis.

9.

Ayahanda dan Ibunda tercint4 atas segala nasehat dan doa disepanjang hidup penulis,

yang mana ayah dan ibu selalu memberikan kasih sayang, perhatian dan cinta yang

tulus serta dukungan dan motivasi kepada penulis untuk meraih sesuatu yang terbaik
dan bermanfaat dalam kehidupan.
10. Buat saudara-saudaraku tercinta, adik-adikku yang selalu mendoakan penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini.

ll.Sahabat-sahabat terbaikkq

Tria Putra Ramahdani, Ade Yoza prananza,

Even

Winnery, Dicky Chandra dan seluruh sahabatku di Fakultas Ekonomi Manajemen
angkatan 2014 yang tidak tersebutkan satu-persatu, tanpa terkecuali kebersamaan
yang kita lalui selama perkuliahan sangat berarti dalam perjalanan hidupku, terima
kasih banyak atas kebersamruul ini, semoga akan tetap berjalan semestinya.

lZ.Pada akhirnya tiada kata yang lebih indah yang dapat diucapkan untuk
mengungkapkan semua rasa syukur selain berdoa, semoga apa yang diberikan dalam
penyelesaian karya kecil ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin

ya Robbal Alamin. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan
sumbangan pemikiran khususnya di bidang

Ekonomi-Manajemen.
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Skripsi ini mungkin belum sepenphnya sempurna. Oleh karena itu, kritik saran dan
masukan menjadi sesuatu yang berarti dalam menyempurnakan skripsi

ini untuk menjadi

ehingga dapat menjadi referensi penulisan bagi peneliti selanjutnya Wossalam...
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