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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah hirabbilalamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 

SWT atas rahmat dan karunia Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Laptop Asus di Computer Square, PekanBaru.. 

Penyusunan skripsi ini dimaksud kan untuk memenuhi persyaratan akademis 

dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana S1 Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas 

dari peran, bimbingan, bantuan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai 

pihak.Maka dalam kesempatan ini penulis dengan keikhlasan hati ingin 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Drs. H.Abrar, M.Si,.AK,.CA selaku dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

2. Bapak Azmansyah, SE., M.econ selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dan juga dosen pembimbing I 

yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menyusun dan 

menyelesaikan skripsi ini. 

3. Ibu Eva Sundari, SE,MM. selaku dosen pembimbing I dan bapak 

Syaefullah, SE.,Msi., selaku dosen pemimbing II yang telah membimbing 

dan mengajarkan berbagai ilmu kepada penulis dalam menyusun dan 

menyelesaikan skripsi ini. 
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4. Bapak KamarZaman SE., MM selaku penasehat akademis penulis. 

5. Bapak dan Ibu dosen selaku staff pengajar pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau. 

6. Karyawan dan Karyawati Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Riau yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama 

perkuliahan. 

7. Terima kasih untuk kedua orang tua Tarmizi, SH dan Drs Hasnawati dan 

Adik adik yang senantiasa mendoakan, dan selalu mendukung penulis baik 

secara moril maupun materil sehingga anak nya mendapatkan gelar SE. 

8. Terimakasih untuk para sahabat penulis yang senantiasa memberikan 

semangat, motivasi, serta informasi perkuliahan untuk penulis. 

9. Terimakasih untuk yang tersayang Henni Susilawati, SE yang selalu 

membantu Penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini dan menyemangati 

penulis agar cepet wisuda.. 

10. Terimakasih juga untuk teman-teman seperjuangan kelas Manajemen J 

Luthfi, Sutono, Arif, Setiawan, Jamal Qurtube, Anton, Adil, Fitra, Rido, 

Kiki, Ulfa, Rara, Rahma, Windyyang telah mau berjuang bersama dalam 

penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu-persatu. 

11. Dan juga terima kasih buat anak anak kontrakan Faris, Anton, Opic dan 

Bang ari yang telah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.  
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Semoga Allah memberikan pahala yang jauh lebih baik dari kebaikan yang 

telah diberikan untuk penulis. Akhir kata penulis berharap  semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi semua, Amin. 
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