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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis 

panjatkan kehadirat Allah Subhaanahu wata’ala yang telah memberikan limpahan 

nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk 

Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Rumah Makan Dian Rasa Di Pekanbaru” 

sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Strata  Satu (S1) 

Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar 

Muhammad Shallallaahu’alaihi wasallam sang pembawa risalah islam dan pembawa 

syafaat bagi umatnya di akhirat nanti. 

 Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami 

hambatan, tantangan dan rintangan, namun berkat do’a, bimbingan, dukungan 

semangat dan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang paling tulus kepada: 

1. Teristimewa untuk kedua orang tua saya tercinta ayah Harum Irianto dan Ibu 

Eti Suryati, terima kasih yang tidak terhingga untuk segala do’a  cinta dan 

kasih sayang yang tidak pernah berhenti diberikan mulai dari saya lahir 
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hingga saat ini. Begitu besar jasa mu ayah dan ibu sampai aku takkan pernah 

bisa membalasnya, saya akan berusaha untuk menjadi anak yang berguna, 

sukses dunia dan akhirat dan mampu selalu membahagiakan kalian ayah dan 

ibu. Terima kasih banyak karena selama ini telah merawat, menjaga, 

membesarkan dan membiayai pendidikan saya hingga saya selesai kuliah S1. 

Semoga Allah senantiasa selalu memberikan kesehatan, hidayah, rahmat, dan 

karunianya, diberikan umur yang panjang dan diumdahkan segala rezeki nya 

Aamiin.  

2. Terima kasih kepada abah dan enin yang juga telah mengurus saya dari kecil 

yang telah memberikan do’a kepada saya sehingga saya dapat tumbuh dewasa 

dan mampu menyelesaikan pendidikan S1. Semoga enin yang telah tiada  

diampuni segala dosanya dan diterima segala amal ibadahnya, Aamiin. 

Terima kasih untuk enin yang selama masa hidupnya enin selalu menyayangi 

saya, buat saya tersenyum jika saat bertemu dan terima kasih untuk abah yang 

kini masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang yang selalu 

menyayangi saya dan juga buat saya tersenyum jika saat bertemu, semoga 

Allah selalu memberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah dan di 

panjangkan umurnya.  

3. Terima kasih kepada Teteh yang juga telah memberikan kasih sayang dari saat 

saya kecil sampai saat ini yang selalu mengalah dalam hal dan kondisi 

apapun. Semoga teteh yang kini telah mempunyai keluarga baru dengan 
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mempunyai anak yang sangat lucu semoga keluarganya selalu tetap rukun, 

harmonis, di berkahi Allah dan di ridhoi Allah, Aamiin.   

4. Terima kasih kepada bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Terima kasih kepada bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

6. Terima kasih kepada ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Wakil Dekan I 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

7. Terima kasih kepada ibu Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, Ca selaku 

Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

8. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum selaku Wakil Dekan III 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

9. Terima kasih kepada bapak Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak, Ca selaku Ketua 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

10. Terima kasih kepada ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku Sekretaris 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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11. Terima kasih kepada bapak Riki Hanri Malau, SE, MM selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan 

membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta saran dan 

masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 

12. Terima kasih kepada bapak Fakhrur Rozi, SE, MM selaku Dosen Pembimbing 

Proposal. 

13. Terima kasih kepada seluruh dosen pengajar yang ada di lingkungan kampus 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya pada Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

14. Terima kasih kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Kumbara 

Utama, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak. Kepada Agus 

Salim(kordes), Koko Permadi(wakordes), M. Alvi Syukri, Heru Fauzi, Anggi, 

Atika Lendra(serkretaris), Annesa Fadillah(bendahara), Rani Magdalena, 

Syafawani Fadillah, Jeniarti, Sundari Putri, Nurul Afifah, Maysharah, Fitria. 

Terima kasih selama masa kkn kalian telah menjadi keluarga baru saya, 

menjadi saudara dan sekaligus sahabat saya, Semoga kita tetap bisa menjaga 

komunikasi dan semoga kita semua dapat sukses nantinya dunia dan akhirat, 

Aamiin.   

15. Terima kasih kepada seluruh teman mahasiswa kelas Pemasaran B atas 

kebersamaanya selama ini semoga kita semua panjang umur dan sukses 

selalu, aamiin. Dan terima kasih terutama kepada Bonardo Hutagaol yang 

selama ini telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skirpsi ini. 
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16. Terima kasih kepada seluruh teman Manajemen E angkatan 2013 yang selama 

ini selalu membuat kehebohan, tawa canda dengan penuh kebahagiaan saat 

berkumpul dan terutama untuk kita berempat Khoidi Syahputra, Wahyu Putra 

dan M. Fajri Ihsan. Semoga kita bisa tetap kompak dan apa yang kita cita-

citakan semoga tercapai, Aamiin.  

Setiap jirih payah dan do’a yang kita upayakan pasti akan membuahkan hasil jika 

kita sadar akan nikmat Allah Subhaanahu wata’ala untuk setiap makhluk-Nya. 

Akhirnya kepada Allah Subhaanahu wata’ala saya memohon ampun  dan 

memanjatkan do’a agar diberi limpahan ramat, hidayah dan rezeki serta 

kemudahan dalam melakukan kebaikan dan amal shaleh dimuka bumi ini, aamiin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Pekanbaru, 9 Januari 2018 

Penulis 

 

    Haidil Lufan Hakim 

    NIM: 11371105056 


