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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

 Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-nya serta shalawat beriring salam curahkan kepada 

baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Hubungan antara kontrol diri dengan perilaku konsumtif 

berbelanja  pada Mahasiswa”. Skripsi  ini dibuat untuk memenuhi syarat gelar 

sarjana psikologi Universitas Islam Riau, Pekanbaru. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, 

dorongan, semangat, bimbingan, dan sumbangan pemikiran dari pihak manapun. 

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:  

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

2. Bapak Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog selaku Dekan Fakultas Universitas Islam 

Riau. 

3. Ibu Tengku Nila Fadhlia, M.Psi., Psikolog selaku WD I Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Riau sekaligus pembimbing I yang telah bersedia meluangkan 

waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan-masukan 

untuk kesempurnaan skripsi ini, terimakasih ibu atas semua motivasi, 

pengetahuan baru dan ilmunya. 

4. Ibu Irma Kusuma Salim, M.Psi., Psikolog selaku WD II Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Riau. 

5. Ibu Lisfarika Napitupulu, M.Psi., Psikolog Selaku WD III Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Riau. 
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6. Ibu Yulia Herawaty., S.Psi,.MA selaku kaprodi Fakultas Psikologi Universitas 

Islam Riau. 

7. Bapak Ahmad Hidayat, S.Th.I.,M.Psi, Psikolog selaku sekprodi Fakultas  

Psikologi Universitas Islam Riau. 

8. Ibu dr. Raihanatu Binqalbi Ruzain, M.Kes selaku pembimbing II. Terimakasih 

atas bimbingan dan kebaikan yang telah ibu berikan kepada saya  disaat 

bimbingan maupun sebagai dosen mata kuliah yang saya ambil. Terimakasih 

banyak ibu atas semua dorongan, motivasi, nasehat dan ilmu yang ibu berikan. 

9. Bapak Ahmad Hidayat, S.Th.I.,M.Psi, Psikolog selaku Penguji Skripsi yang 

telah meluangkan waktu diantara kesibukannya sebagai tempat berkonsultasi 

dan membimbing penulis dengan penuh perhatian, kesabaran, sehingga penulis 

termotivasi untuk menyelesaikan sekripsi ini. 

10. Segenap Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, Bapak Sigit 

Nugroho, M.Psi., Psikolog, Ibu Leni Armayati, M.Si, Ibu Juliarini Siregar, 

M.Psi., Psikolog, Ibu Syarifah Farradinna, S.Psi.,M.A, Bapak Fikri, M,Si,  Ibu 

Icha Herawati, S.Psi.,M.Soc.,Sc, Bapak Didik Widiantoro, M,Psi., Psi serta 

seluruh dosen yang telah mendidik dan membimbing  penulis dalam proses 

perkuliahan. Bapak ibu terimakasih banyak atas ilmu dan pengajarannya yang 

sangat bermanfaat. 

11. Segenap  Pengurus Tata Usaha Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau yang 

telah membantu penulis dalam mengurus berbagai administrasi selama 

perkuliahan. 
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12. Teristimewa Kepada kedua orang tua Uba dan Umak, Narin dan Siti Rohina. 

Terimakasih juga untuk Uwan, Tata, alm Aki (Khatan) , maman,  Alm Uwak 

(Abd Jaiz), abang, kakak , Oncu Yuresma Nita dan seluruh keluarga besar yang 

selalu memberikan do’a, dukungan, semangat, kasih sayang serta kepercayaan 

yang telah diberikan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. You are 

everything for me 

13. Buat sahabat terbaik dan seperjuangan, Susanti, Ria Kristanti, telah banyak 

memberikan dukungan, bantuan dalam manyelesaikan skripsi ini dan menjadi 

pelengkap cerita dengan penuh tawa, tangis dan warna. Serta buat Rika 

Kusmawati, Widya Elisah, Rahmi Maulidiyah, Nila Oktavirahmi, Nurhasanah 

yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.  

14. Buat seluruh teman-teman seperjuangan kost YELLOW, Rika Sari, Antic Sri 

Devi, Ranita Sari, Sinta Fitria Dewi dan Reni Rianti yang telah banyak 

memberikan banyak pengalaman bersama penulis. 

15. Buat sahabat-sahabat zaman Sma ardyan Majid, Dewi Yani, Repi Ana, Eka 

Putri, Sri Devi, Tarmizi, Hermansyah dan lain-lainya yang telah banyak 

memberikan bantuan dan semangat kepada penulis. 

16. Buat teman-teman seangkatan 2014, Islamaya Sari,M.Ryasid,Magelena,Wirna 

Yunita, Kak Na,novia Helawati, Windri Ariska, Mirna Wati, Syindi, mbak Iday, 

dan lainnya yang mungkin namanya tidak tersebutkan terimakasih atas doa dan 

dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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17. Buat teman-teman rekan kerjaku Cici, Nurgaya, Novi Lolita dan Azizah yang 

telah ikut menyemangati dan memberikan kebersamaan selama penulis 

berkuliah.  

18. Buat Abang dan kakak-kakakku, Eliakim, mela, Mulyati, Nurhadisyah Nasri 

terimakasih untuk semua do’a, dukungan dan nasehat sehingga penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

19. Terimakasih kepada teman – teman BEM Fakultas Psikologi tahun 2017-2018 

yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. 

20. Terimakasih banyak kepada subjek yang telah bersedia mengisikan kuesioner 

penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. 

21. Semua pihak yang telah berjasa bagi penulis dan tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu, hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga menjadi amal yang 

baik  mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skipsi ini dapat 

memberi kan manfaat dan sumbangan pemikiran khususnya di bidang psikologi. 

Skripsi ini mungkin belum sepenuhnya sempurna, oleh karena itu, bila 

terdapat kekurangan dalam skripsi ini dapat menjadi pertimbangan bagi penulis-

penulis berikutnya agar menjadi sebuah karya tulis yang lebih lengkap 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatulah Wabarakatuh 

 Pekanbaru,  02 Agustus 2018 

    

 

Sri Astria 


