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KATA PENGANTAR 

        

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran 

Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya, Shalawat serta salam 

semoga senantiasa selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 

SAW, yang telah membawa kita kea lam yang penuh dengan ilmu pengetahuan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan, Harga dan Lokasi Terhadap Kepuasaan Pengunjung 

Pada CV.Agrowisata Bukit Naang Bangkinang”. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih ditemui 

kekurangan kekurangan baik dari segi isi maupun penyajiannya, sehingga 

skripsiini belum mencapai kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan.Untuk itu 

dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan, menerima kritikan dan 

sumbang saran dari pembaca yang berguna bagi kesempurnaan skripsi ini.Dalam 

penyelesaian skripsi ini tak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik 

dari segi material maupun dari segi moril kepada penulis. Oleh karena itu dengan 

kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Teristimewa buat Ibundaku Nurhayati dan Ayahandaku (Alm.Adek 

sudarmadi) dan ayahandaku ku yang sekarang (Darwis) yang telah 

membesarkan dan memberikan cinta dan kasih sayang kepada 

penulis serta selalu mendo’akan penulis dari menjalankan 

perkuliahan hingga terselesai skripsi ini, dengan kasih sayang yang 

tulus ikhlas serta memberikan bantuan material, spiritual, dan 

moral yang tak akan dapat penulis balas, selain selalu berdoa 

kepada Allah SWT agar Ibunda dan Ayahanda senantiasa diberi 

kesehatan dan umur panjang serta selalu dalam lindungan Allah 

SWT. 

2. Buat Kakak ku , Abg Ipar, Adikku serta keponakan ku yang 

tersayang Ulfa Mardhotillah,Ali Hasan,Muhammad Iqbal Putra, 
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andhika, audhira dan lathifayang selalu memberikan do’a, 

semangat serta selalu memberikan bantuan moril yang tak 

terhingga bagiku hingga sampai terselesainya skripsi ini, semoga 

allah swt yang kuasa selalu memberikan kesehatan, umur yang 

panjang serta selalu dimurahkan rezekinya. 

3. Buat Tante-tante ku serta suadara ku yang lain yang tersayang 

Upik ,titik, dan lili kalian yang selalu memberikan do’a, semangat 

serta selalu memberikan bantuan moril yang tak terhingga bagiku 

hingga sampai terselesainya skripsi ini, semoga yang kuasa selalu 

memberikan kesehatan, umur yang panjang serta selalu 

dimurahkan rezekinya 

4. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. selaku 

Rektor Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM., M.Ag, MM selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. 

6. Bapak Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN SUSKA Riau. 

7. Bapak AINUN MARDIAH, SE, MM selaku Ketua Jurusan 

Manajemen S1. 

8. Ibu Irien Violinda Anggriani SE, M.Si selaku Sekretaris Program 

Studi Manajemen S1. 

9. Bapak Fakhrurrozi SE, MM selaku Pembimbing yang telah banyak 

membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

10. Ibu Zulhaida, SE selaku Penasehat Akademik yang telah 

membimbing Ananda mulai dari awal masuk kuliah hingga 

Ananda menyelesaikan perkuliahan. 

11. Ibu Ade Ria Nirmala, SE, MM selaku Penasehat Akademis yang 

telah memberikan bantuan dukungan dan masukan selama 

perkuliahan. 
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12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri SUSKA Riau yang telah berjasa 

mendidik penulis dengan membekali ilmu pengetahuan. 

13. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri SUSKA Riau. 

14. Terimah kasih juga kepada seluruh keluarga besar sebelah ibu ku 

dan sebelah ayah ku, kalian yang telah membuat saya mengerti 

bagaimana pahit nya kehidupan diluar sana, saya bangga menjadi 

anak kalian semua. Semoga allah memberikan kaluarga kita 

kebahagian maupun didunia dan diakhirat. 

15. Teman-teman seperjuangan Manajemen Pemasaran A angkatan 

2014, dan Manajemen B angkatan 2014, yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu semoga kita semua sukses dalam meraih 

cita-cita. 

16. Buat sahabat-sahabatku tercinta Nova Fitriani S.E dan Marlina 

sebagai tempat berbagi cerita dan motivasi, kalian berdua teman 

yang setia membantu dan menolong ku disaat suka dan duka, 

semoga kita selalu sukses dalam meraih cita-cita kita bersama. 

17. Buat sahabat yang sangat aku sayang Cici Desvianti, terimahkasih 

sudah mau menajdi sahabat ku selama ini, kamu telah membantu 

dan menolong aku disaat aku kesulitan engkau selalu hadir disaat 

aku membutuh kan mu , semoga kita bisa sama-sama menjadi 

orang sukses dan bisa membahagiakan orang tau kita nantiknya 

18. Terimahkasih juga buat Pelatih-pelatih Silat ku , Senior, dan Junior 

ku yang telah memberikan ilmu serta do’a yang telah engkau 

berikan kepada saya  selama saya menjadi murid mu , saya bangga 

mempunyai pelatih seperti bapak jumaidi, Mustafa kamal karena 

kalian sudah menjadi kan saya seorang Atlit Silat di Provinsi Riau 

ini. Banyak ilmu yang saya dapat selama saya menajdi murid 

kalian. 
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19. Terimah kasih juga buat My Team Pencak Silat Kampar yang telah 

banyak memberikan saya ilmu beladiri dan berbagai motivasi 

dalam kehidupan, semoga allah selalu memberikan kita 

kesempatna lagi agar bisa satu team bersama kalian ssemua yang  

terbaik. 

20. Buat senior dan junior Perguruan Silat Melayu Ocu (PERSIMO). 

21. Buat teman-teman KKN Lia, Dhila, Wirda, Shawalia, Nurhayati, 

Mutia, Kamir, Risky, Khairi(Gayo), Irsyadul, Taufik, Gafni di desa 

Gunung Sahilan kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. 

22. Buat Bg Ikhlas terimah kasih sudah membuat aku semangat dalam 

menyelesai perkulihan aku selama aku mengenal diri mu. 

23. Buat teman-teman yang berada di perumahan Paradise saya sangat 

sayang kepada kalian, karna kalian telah memberikan semangat 

dalam berjuang mendapat gelar serjana tanpa kalian aku bukan 

siapa-siapa. 

24. Buat adik-adik yang tercinta Resta dan Wiken terimakasih telah 

membantu kakak selama kita bersama , semoga kalian cepat 

menyusul untuk gelar serjana nya iya adik-adik kakak semoga allah 

mempermudah jalan kalian kedepan nya amin. 

25. Buat sahabat-sahabatku Lia syafitri, Wirda Tuljanah dan 

Nurfadhila yang merupakan sahabat terbaik ku walaupun baru kita 

saling mengenal, aku bahagai mempunyai sabahat seperti kalian 

dan termasuk teman seperjuangan penulis dalam proses kuliah 

maupun pembuatan skripsi hingga selesai, semoga kita sukses iya 

sahabat ku. 

26. Buat orang yang tersayang ilhamTerimahkasih buat juga bg ilham 

,kamu yang telah hadir dalam kehidupan ku , walaupun kita baru 

bersama tetapi kamu telah menjadi penyemangat aku 

menyelesaikan skripsi aku, semoga allah selalu menjabah niat baik 

kita sampai allah menyatuh kan kita nantik , amin ya allah. 
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27. Buat anak silat Psht dan anak silat Iks terimah kasih sudah mau 

membagi ilmu nya kepada saya semoga perguruan kalian makin 

jaya. 

28. Terimakasih juga buat orang-orang memperdulikan ku dan 

menyayangi ku selama aku berada diantara mereka , tetap menajdi 

sahabat aku . 

29. Serta orang-orang yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan 

menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT, 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua pihak yang 

membutuhkan. 

 

Pekanbaru,20 Agustus 2018  

 

 

Afril Yanti Putri 

11471202209 

 

 

 

 

 


