
KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum.Wr.Wb

Dengan mengucapkan Allhamdulillah, puji syukur kehadirat ALLAH

SWT yang telah memberikan hidayah dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk,

Citra Merek, dan Life Style terhadap Keputusan Pembelian pada Daycinno Cafe

dan Resto di Pasir pengarayan, Rokan Hulu”. Skripsi ini disusun sebagai salah

satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada jurusan manajemen Fakultas

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam, penulis hanturkan kepada sang tokoh teladan

sepanjang zaman Rasulullah Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau kita

dapat merasakan alam yang menempatkan manusia untuk berfikir rasional dan

objektif sehingga membuka tabir kebutaan jahiliyah dengan lembaran ilmu

pengetahuan dan teknologi yang serta merta membawa kesejahteraan dan

menempatkan manusia sesuai dengan fitrah dan ikthiarnya semoga di akhirat

kelak kita mendapatkan syafaatnya dan tergolong orang-orang beruntung.

Penulis menyadari karya sederhana ini tidak akan terwujud tanpa

bimbingan, arahan, dukungan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu dengan

segala kerendahan hati penulis mengucapkan terika kasih yang sebesar-besarnya

kepada :



1. Ayahanda Zainal Abidin dan ibunda Hotmaida terima kasih telah

memberikan do’a yang tak pernah henti serta tunjuk ajar dalam kehidupan ini.

Setiap do’a yang engkau lantunkan adalah ketulusan yang tiada pernah

ternilai dengan apapun jua dan semoga ALLAH SWT selalu meridhoi setiap

langkah kita di dunia dan akhirat. Amin.

2. Bapak Prof Dr.H.M. Nasir selaku rektor UIN SUSKA RIAU. Yang telah

memberikan kesempatan kedapa penulis untuk menuntut ilmu di kampus

kebanggaan ini.

3. Bapak DR. Mahendra Romus, SP. M.Ec. Selaku Dekan fakultas ekonomi

dan ilmu sosial.

4. Bapak DR. Mulia Sosiady, SE. MM. AK.CA selaku ketua jurusan fakultas

ekonomi dan ilmu sosial.

5. Ibuk Fitri Hidayati, SE. MM selaku pembimbing Akademis yang banyak

memberikan motivasi dan nasehat.

6. Bapak DR. Mahendra Romus, SP. M.Ec selaku dosen pembimbing yang

banyak memberikan nasehat, motivasi, pengarahan, saran, serta koreksi yang

mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh dosen dan dan staff  karyawan/karyawati Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah

memberikan ilmu dan pendidikan serta bantuan yang sangat bermanfaat bagi

penulis selama perkuliahan terutama dalam penulisan skripsi ini.



8. Pimpinan dan seluruh karyawan Daycinno cafe dan resto, Pasir Pengarayan,

Rokan Hulu yang telah bersedia membantu melengkapi data-data yang

diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

9. Untuk kakek dan nenek, adik-adikku tersayang Al-hafiz, Siti Aisyah, Bunga

Zainal, Rosita, Annisa, Saffa Aqira. Serta keluarga-keluarga besar yang selalu

memberikan dukungan moral maupun moril.

10. Untuk Dwi Anggita Arnandasari, Raudhatul Jannah, Desi Purnamasari, Deni

Elvianty, Astuti Nursofa, Aprida Candra Suteja yang telah memberikan

semangat yang luar biasa, bantuan yang tiada bernilai, motivasi tiada henti.

Terima kasih karena telah mau berjuang bersama-sama hingga sampai ke

detik ini.

11. Untuk saudara-saudaraku dari Beringin makmur, Jamsuri, dicky, Febri,

rizky, bang fauzi, reni, suci, nani, mifta, lisa, bela, ade kalian yang terbaik.

12. Untuk anak kos-kosan Liyut, opi, uput, yanut terima kasih untuk

kebersamaanya. Untuk Manajemen D dan Pemasaran C yang paling

kubanggakan serta seluruh teman-teman angkatan 2014.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan untuk membalas semua

bantuan dan pengorbanan semua pihak. Kecuali Allah SWT jualah yang akan

membalasnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua.

Amin....

Penulis

Delvita


