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KATA PENGANTAR 

 

Segala Puji Bagi Allah SWT yang telah memberikan seluruh kemudahan, 

rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi 

ini dengan judul, “PELAYANAN JASA SERVICE MOBIL DI BENGKEL PT 

SURYANI JAYA TEKNIK BANGKINANG DALAM MENINGKATKAN 

PELANGGAN DI TINJAU DARI EKONOMI ISLAM”. Shalawat dan salam 

semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta 

seluruh umatnya hingga akhir zaman kelak. Penulis menyadari dalam penulisan 

skripsi ini masih banyak kekurangan  dan masih jauh dari kesempurnaan. Peleh 

karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sekali oleh 

penulis. Dalam penulisan skripsi ini terkadang menemui hambatan-hambatan, 

namun dengan keridhaan Allah SWT dan doa dari semua pihak, maka penulis 

dapat melewatinya. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas 

dari dukungan semua pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, 

untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terimah kasih yang setulusnya 

kepada Yth : 

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo’akan, memotivasi 

dan mengharapkan keberhasilan ananda, sekaligus dukungan moril 

maupun materil yang memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda 

Yasri dan Ibunda Rukinah yang selalu hidup di hati sanubari ini serta 
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kakak-kakakku yang juga memberi semangat Eko Oktah Supri Lariky 

dan Marta Dinata. 

2. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag sebagai 

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta 

jajarannya. 

3. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag  sebagai Dekan Fakultas 

Syariah Dan Ilmu Hukum Beserta jajarannya. 

4. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. 

Wahidin, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr.Maghfiroh, 

M.A selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam 

penulisan skripsi. 

5. Yang Terhormat Bapak Bambang Hermanto, M.Ag sebagai Ketua 

Jurusan dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, AK,CA sebagai Sekretaris 

Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Hukum. 

6. Yang Terhormat ibu Zuraidah, M.Ag sebagai Penasehat Akademik. 

7. Yang Terhormat Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai pembimbing 

penulisan skripsi ini, yang telah mengarahkan serta meluangkan waktu 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak ibu dosen beserta asisten yang telah memberikan motivasi baik 

sumbangan pikiran maupun ilmu pengetahuan selama penulis duduk di 

bangku perkuliahan. 
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9. Terimah kasih kepada Pihak Bengkel PT Suryani Jaya Teknik, Bapak 

Sabri, Bapak Heru, dan Karyawan Bengkel lainnya yang telah membantu 

dalam pengumpulan data skripsi ini. 

Tiada kata yang pantas untuk penulis ucapkan kepada semua pihak selain 

ucapan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat 

ganda, amin. 

Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua 

pihak yang terkait dan khususnya pembaca. 

 

 

Pekanbaru,16 Maret 2018 

Penulis, 

 

 

 

  

Muhammad Ilham 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


