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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat dzat wajibal wujud Allah

Subhanahu wata’ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis

dapat menyelesaikan laporan ini dengan judul “PENERAPAN BAURAN

PEMASARAN PADA BIMBINGAN TERP@DU 8 PEKANBARU”. Shalawat

serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi besar

Muhammad SAW, yang menjadi suritauladan bagi seluruh umat Islam. Penulis

menyadari dalam penulisan laporan ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan

serta kehilafan untuk itu kepada Allah Subhanahu wata’ala penulis meminta

ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Penulisan laporan ini

merupakan rangkaian dari proses pendidikan dan merupakan syarat dalam

mengikuti ujian oral comprehensive progran Diploma III pada Fakultas Ekonomi

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan syarif Kasim Riau. Selanjutnya

atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan

terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Kasman dan Ibunda Yusminaryang

selalu senantiasa membimbing, memberi kasih sayang dan do’a serta

kakak-kakak dan adek saya Amelya Ayu Kurnia dan Muhammad Padel

Akbar, yang selalu mendukung sehingga penulis dapat menyelesaian

tugas akhir ini.
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2. Bapak DR. Mahendra Romus, SP M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi

dan Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi

Fakultas teladan dan terbaik di UIN SUSKA RIAU.

3. Lusiawati, SE, MBA selaku ketua jurusan D3 manajemen perusahaan

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif

Kasim Riau dan selaku Penasehat  penulis yang banyak meluangkan

waktu, memberi masukan dan membimbing serta memberikan arahan

yang baik.

4. Riki Handri Malau, SE, MM selaku dosen pembimbing yang telah

berkenan meluangkan waktu, tenaga dan fikirn serta masukan-masukan

yang sangat berarti sekali bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir

ini.

5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh

staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari Kesempurnaan,

oleh karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang

lebih baik. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir

kata penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 1januari 2018
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Penulis

Rescy Fardian


