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KATA PENGANTAR 

     

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillahirabbilalamin saya selaku penulis mengucapkan terimakasih 

atas kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis.  

Sehingga penulis masih diberikan keshatan baik jasmani maupun rohani hingga 

saat sekarang ini.  Dan shalawat beriringkan salam kepada junjungan alam yakni 

Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan ke 

alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. 

Berkat rahma dan karunianya sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi 

dengan judul “Pengaruh Ketepatan Waktu dan Harga serta Media Sosial 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Dalam Menggunakan Jasa Transportasi 

Ojek Online (Go-Jek).  (Studi Pada Masyarakat Kec. Sukajadi Pekanbaru)”. 

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian 

persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi Program sarjan S1 pada 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Manajemen Pemasaran Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai 

pihak, berkat bantuan serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, 

untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada : 

1. Ayahanda dan Ibunda Tercinta, Ayah Amiruddin.S dan Ibu Siti 

Rohani, Kakak Zainal Abidin dan Istri kak Amy dan adik Muslimin, 
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Annisa Nur Hikmah, Serta seluruh keluarga besar yang memberikan 

dukungan moral, materil dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan 

perkuliahan di kampus.  Harapan penulis semoga Ayah, Ibu serta 

keluarga besar selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Mundzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA 

RIAU beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk menuntu ilmu pengetahuan di UIN SUSKA RIAU. 

3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP,M,Ec selaku dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah bersedia menerima 

penulis untuk belajar di fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

4. Bapak Dr. Mulia Sosiady SE, M. Ak, CA selaku ketua Jurusan 

Manajemen S1 di UIN SUSKA RIAU. 

5. Ibuk Irien Violinda Anggaraini, SE, M.Si selaku Sekretaris Program 

Studi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di UIN 

SUSKA RIAU. 

6. Bapak Ermansyah, SE, MM selaku pembimbing proposal yang telah 

meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada 

penulis untuk menyusun dan menyelesaikan proposal ini. 

7. Bapak Riki Hanri Malau SE, MM selaku pembimbing Skripsi yang 

telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada 

penulis untuk menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini. 
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8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA 

RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis 

selama melaksanakan perkuliahan. 

9. Kepada seluruh teman-teman manajaman E dan menajemen pemasaran 

C angkatan 20014 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

10. Sahabat-sahabat terbaik Herman, Indra Gunawan Basri, Firman 

Hidayat, dan Semua sahabat yang terhebat. 

11. Untuk Chintia Revi yang terspesial selalu memberikan dukungan dan 

dorongan dalam penyusunan skripsi ini. 

12. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan 

dalam menyelesaikan skripsi ini.  Semoga semua dukungan yang telah 

diucapkan menjadi amal baik dan mendapat ridho allah SWT. 

Penulis Menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

terdapat kesalahan.  Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang akan dijadikan sebagai motivasi untuk 

berkarya dan berkembang menjadi lebih baik di masa yang akan datang. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis 

dan bagi pembaca sekalian.  Amin ya rabbal alamin. 

Pekanbaru     April 2018 
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