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KATA PENGANTAR 

 
 

AssalamualaikumWr, Wb 

 Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan 

keridhaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh 

Kualitas Produk, Fitur Produk dan Desain Poduk Terhadap Pembentukan 

Persepsi Konsumen sepatu merek Nike Di Mall Ciputra Seraya Pekanbaru”, 

merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan 

mendapat gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Manajemen S.1 Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan 

bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan 

ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada : 

1. Almarhum Ayahanda Jasa yang sangat aku rindukan sebagai sosok ayah, 

semoga ilmu pengetahuan yang aku dapatkan selama menempuh 

pendidikan ini membuat beliau bangga di Surga, Amiinn YRA. Ibunda 

Mariatun, yang amat aku cintai, yang sudah menjadi dua peran yaitu 

sebagai ibu sekaligus sebagai ayah dalam hidup kami. Sosok ibu yang 

tanpa dia, aku bukanlah apa-apa. 

2. Abang dan kakakku Asnawati, Lukam, Krismanto, Herman Putra dan 

Novita Sari serta keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan namanya 
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satu persatu yang telah memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan serta 

memberikan dukungan moril maupun materil serta senantiasa mendoakan 

keberhasilan dan kesuksesan bagi penulis selama menuntut ilmu. 

3. Bapak Dr.Drs. H. Muh. Said, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

4. Ibu Ainun Mardiah, SE, MM selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

5. Bapak Ferizal Rachmad, SE. MM selaku dosen pembimbing Skripsi, 

Ermansyah, SE.MM selaku dosen Pembimbing Proposal, dan Bapak 

Afrizal, S.Sos,M.Si yang telah memberikan  bimbingan dan pengarahan 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

6. Seluruh Dosen Pengajar, pegawai Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

7. Sahabat sejatiku Zaza Asrila yang selau memberikan semangat, motivasi 

serta banyak membantu penulis dalam embuatan skripsi ini. 

8. Teman-teman satu kost Maman, Aan, Riski, Madid, Ahmad, dan Angga 

yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk tidak bermalas-

malasan dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada teman-teman 

seperjuangan Jurusan Manajemen Angkatan 2014 yang selama ini telah 

memberikan warna dimasa-masa perkuliahan serta supportnya didalam 
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hidup penulis. Terimakasih untuk kebersamaannya selama ini dan semoga 

persahabatan ini tetap kekal. 

9. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan 

skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon agar usaha ini dijadikan 

amal sholeh dan diberikan pahala oleh-Nya. Shalawat serta salam semoga 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan 

para pengikutnya hingga akhir zaman, Amin. 

 
 

 

 

 

Pekanbaru, 30 July 2018  

Penulis, 

 

 

 

 

      Ari Saputra 

NIM. 11471104649 
 


