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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirohim. 

Assalamua’alaikum. Wr.Wb 

 Alhamdulillah Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “PENGARUH PRODUK, HARGA DAN PROMOSI TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA CV TRI JAYA CATERING 

PEKANBARU”. 

 Adapun skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dan 

juga dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis menganalisa 

dan mengekpresikan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan. 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini 

jauh dari sempurna. Masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi 

isi maupun cara penulisan. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Dengan 

segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang 

sifatnya membangun. 

 Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan 

bimbingan, pengarahan serta motivasi dan berbagai pihak, untuk itu penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1.  Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi, SH., Mcl, selaku Rektor Universitas Islam 

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

 Universitas Islam Riau  

3.  Bapak Firdaus, AR, SE., M.Si. Ak. CA, selaku Wakil Dekan I dan Ibu Eva 

 Sundari, SE., MM selaku wakil Dekan II  

4.  Bapak Azmansyah, SE., M.Ecom selaku Ketua Program Studi Manajemen. 

5. Bapak Drs. Syahdanur, M.Si, selaku pembimbing I yang telah 

 memberikan bimbingan yang terbaik kepada saya dalam menyelesaikan 

 skripsi ini. 

6. Bapak Kamar Zaman, SE .,MM, selaku pembimbing II yang telah 

 memberikan bimbingan yang terbaik kepada saya dalam meyelesaikan 

 skripsi ini. 

7.  Seluruh dosen pengajar dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

 Riau yang telah memberikan ilmu dibidangnya kepada penulis. 

8. Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang selama ini 

 memberikan kemudahan administrasi selama masa perkuliahan. 

9. Kedua orang tua tercinta, bapak Alm H.M Yunus dan Ibu HJ. Yuhefni yang 

tidak henti-hentinya memberikan do’a, dukungan dan motivasi kepada saya. 

Terimakasih sudah menjadi orang tua terbaik. 

10. Kepada Abang Febriyan S.S,  Kakak Noviani Putri S.Pd, dan adek Sapni 

Salsa Billa, yang tidak  henti-hentinya memberikan semangat kepada 
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sayaserta motivasidan saudara/keluarga besar  saya lainnya juga Terimakasih 

memberikan dukungan, dan do’anya.  

11.   Kepada Riadhus Syafitri (ipit) yang tidak henti-hentinya memberi support 

kepada saya dari pertama ajukan judul, dapat SK pembimbing, Ujian seminar 

proposal, dan sampai menemani saya ujian hasil skripsi saya mengucapkan 

terima kasih yang sebanyak-banyak, semoga kita dipermudah setiap langkah 

yang kita jalani guna untuk mencapai tujuan kedepan nantinya amin.  

12.  Kepada Keponakan El Ghazi Diratama, Arsyad Albariq Ahmad, Muhammad 

Alta Faris yang sudah memberi keceriaan untuk saya berjuang untuk 

mencapai gelar sarjana ekonomi di Universitas Islam Riau dan selalu 

memberikan support,serta doa’a kepada saya. 

13.  Kepada Sahabat-sahabat saya yang selalu membantu dan memberikan support 

 yaitu Zulfan Hidayat,  Randi Pahlevi, Aldo Revi Oktora, Guslis Arianto, Feby 

Pranata, Ray Firmansyah, Abrar Chaniago, Rifqi Hernando, Bayu Gustian 

Marza, Audy Pratama Putra, Ilham Saputra, Khairul Zuvi, Prawira Sunandar, 

Nindya Sunandar, dan adek-adek angkatan 2015Gilang , Heri iryanto,  

lainnya beserta teman-teman  angkatan 2014 yang tidak bisa saya sebutkan 

satu persatu yang telah menjadi keluarga kedua bagi saya. 

14.  KepadaAngkatan 2014 seperjuangan di Universitas islam Riau Fakultas 

Ekonomi jurusan Manajemen untuk tetap semangat dan terimakasih atas 

dukunganya. Semoga cepat wisuda. 

15.  Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan  bantuan dan dukungannya. 
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 Semoga Allah SWT. memberikan kasih sayang dan membalas semua 

kebaikan kepada mereka yang telah membantu penulis dana menyelesaikan skripsi 

ini, amin.  

 Akhrinya penulis berharap semoga pengorbanan dan keikhlasan yang 

diberikan akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha 

Esa. 

 

       Pekanbaru, 05 November 2018 

       Penulis 
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