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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wata’aala atas 

segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul: “ Hubungan antara gaya hidup brand minded dengan perilaku 

pembelian impulsif produk fashion bermerk pada remaja”. Shalawat beserta salam 

senantiasa tercurah kepada Baginda Junjungan alam Nabi Muhammad Salallaahu 

alaihi wasallam yang telah menerangkan manusia dari kebodohan menuju alam 

yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. 

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini masih 

banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik 

dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas 

dari motivasi, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam  kesempatan 

ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag., selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri  Sultan Syarif kasim Riau. 

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Psikologi, 

Bapak Dr. H. Yasmaruddin Bardansyah, Lc, MA., selaku Wakil Dekan 

I, ibu Dr. Hj. Zulhidah, M.Pd., selaku Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Hj. 

Nurhasnawati, M.Pd., selaku Wakil Dekan III. 
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3. Ibu Adfadia Mera, M.A., sebagai pembimbing skripsi yang juga 

dengan kesabaran dan segenap hatinya meluangkan waktu di tengah-

tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan arahan dan 

motivasi hingga selesainya penulisan skripsi ini. 

4. Bapak Ivan Muhammad Agung M.Si., selaku penguji I yang telah 

bersedia meluangkan waktunya untuk memberi saran dan masukan 

demi kesempurnaan skripsi ini. Dan sebagai penasehat akademik 

selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Psikologi, yang telah 

banyak memberikan ilmu, arahan, nasehat, dan perhatiannya selama 

masa perkuliahan hingga selesainya menyusun skripsi ini. 

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas tauladan dan kesabaran 

Bapak dan Ibu memberikan ilmu-ilmunya dalam perkuliahan. Tanpa 

Bapak dan Ibu kami tidak akan seperti sekarang ini. 

6. Seluruh staff karyawan Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau yang 

telah membantu baik selama masa perkuliahan maupun dalam 

penyelesaian skripsi. 

7. Seluruh Staff Perpustakaan Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau 

beserta karyawannya yang telah membantu peneliti dalam 

mendapatkan referensi selama perkuliahan dan skripsi ini. 

8. Kepada seluruh Civitas Akademika SMA Negeri 5 Pekanbaru, atas 

izin dan bantuan serta keramahannya kepada peneliti dalam 

melaksanakan penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar. 



vii 
 

9. Ayahanda (Indra) dan Ibunda (Elfiza) tercinta yang selalu berjuang 

untukku, terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, 

dukungan, do’a dan semangat yang diberikan kepada ananda selama 

ini, mungkin hanya tulisan sederhana ini yang baru dapat anakmu 

persembahkan. Tidak lupa untuk kedua adikku (Muhamad Ikhsan & 

Resti Afriani) tercinta, terima kasih atas bantuan, perhatian, dan 

do’anya. 

10. Untuk yang tersayang, Meiriza Tria Adinda Nasution terima kasih 

untuk selalu ada dan atas bantuan serta semangatnya , yang tidak lelah 

untuk selalu mengingatkan untuk menyelesaikam skripsi ini. 

11. Sahabat-sahabat saya , Kemas Aldi, Nurul Aulia, Melani Evita, Tania 

Natasatya, Sekar Ratih dan semua sahabat yang telah menemani 

peneliti selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bantuan, 

dukungan, pengalaman, dan semangatnya sehingga penulis dapat 

mengerjakan skripsi ini. 

12. Rekan - Rekan dari Geli – Geli Lasak dan Orang Ga Cerdas , Bang 

Dadan, Bang Tulang, Bang Opung, Kak Ayi, Mas Bro, Dajon, Oom 

Fadhur, Kak Amel, Dian, Maya, Bang Ucok, Inyok, Bang Argon, 

Rajak, Apuk, Arif. 

13. Teman-teman di lokal D angkatan 2012, semoga kita menjadi sarjana 

psikologi yang dapat mengaplikasikan ilmunya dengan baik. Aamiin. 

14. Teman-teman KSMP yang memberikan pengalaman juga semangat 

dalam menjalani perkuliahan hingga pembuatan skripsi ini. 
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15. Terima kasih kepada Bang Miardi, Bang Ezi, Bang Azra, Bang Dedi, 

Bang Ipir, Bang Robi, Wahyu, Lintang, Piko, Imam, Ifo, Robi, 

Bambang, Amek, Ika, Fita, Bening, Pipi, Agus, Tengku, Faris, yudi, 

Fathur, dan nama nama yang tidak bisa di senutkan satu persatu. 

16. Teman-teman KKN Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang 

Timur, Tanjung Pinang. Terimakasih untuk pengalaman dan 

kebersamaan yang tidak mungkin untuk dilupakan. 

17. Seluruh pihak yang mungkin tidak tertulis disini, penulis mengucapkan 

mohon maaf dan terimakasih. 

Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi mendekati kesempurnaan 

skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya 

dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu khususnya di Fakultas 

Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan ilmu umum 

secara keseluruhan. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. 
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            Pekanbaru,       Agustus 2018 

                      Peneliti 
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