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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum, wr.wb… 

Alhamdulillahirabbil’ alamin, segala puji dan syukur atas rahmat, hidayah, 

dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat dalam memperoleh 

gelar sarjana ekonomi (SE) pada program studi strata 1 (S1) pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Riau. Skripsi berjudul “PENGARUH STORE 

ATMOSPHERE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KOPI PADA 

AMIGOS CAFÉ PEKANBARU” ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan kali ini peneliti 

dengan segala ketulusan dan kerendahan hati ingin mengucapkan rasa terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 

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

Islam Riau. 

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

Universitas Islam Riau. 

3) Bapak Azmansyah, SE., M.Econ selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

4) Ibu Eva Sundari, SE., MM selaku Pembimbing I yang telah meluangkan 

banyak waktunya ditengah kesibukan, namun selalu memberikan 

masukan, dorongan dan saran demi memberikan konsep penelitian, 

sehingga peneliti termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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5) Ibu Yul Efnita, SE., MM selaku Pembimbing II yang telah meluangkan 

banyak waktunya ditengah kesibukan demi memberikan saran dan arahan 

demi menyempurnakan penyusunan skripsi ini. 

6) Bapak dan Ibu selaku dosen penguji yang memberikan kritik, saran dan 

perbaikan yang bermanfaat dan sangat membangun sehingga isi skripsi ini 

menjadi jauh lebih baik lagi. 

7) Bapak dan Ibu seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Riau yang telah membekali peneliti dengan segala ilmu dan 

pengetahuan yang bermanfaat, terima kasih atas bimbingan serta 

pembelajarannya selama ini 

8) Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Riau yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan 

dalam mengurus segala dokumen persyaratan akademik kegiatan 

perkuliahan. 

9) Kedua orangtua yang paling dibanggakan beserta seluruh keluarga besar 

yang telah memberikan do’a dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

10) Rekan-rekan seperjuangan Fakultas Ekonomi T.A 2013/2014 yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu. 

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih 

terdapat banyak kekurangan mengingat kemampuan peneliti yang terbatas dan 

jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati peneliti 

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar menjadi bahan 
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koreksi yang ilmiah, sehingga skripsi ini kelak menjadi lebih baik dalam 

menambah wawasan bagi seluruh pihak. 

Wassalamualaikum, Wr. Wb… 

Pekanbaru,        Agustus 2018 

Peneliti, 
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