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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum wr.wb 

Alhamdulillahirabbilalamin saya selaku penylis mengucapkan terimakasih 

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

Sehingga penulis masih diberikan kesahatan 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. 

Berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “ Pengaruh Brand Image, Persepsi Kualitas, dan 

Personal Selling Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Yaris Pada 

PT. Agung Automall-SM.Amin Pekanbaru” 

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian 

persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana 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 penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan, untuk ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada: 
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1. Bapak Prof. Dr. H. Mundzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA 

RIAU beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di UIN SUSKA RIAU.  

2. 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. 

3. Bapak Dr. Mulia Sosiady SE, M. Ak, CA selaku Ketua Jurusan 

Manajemen S1 dan Ibuk Irien Violinda Anggraini, SE, MSi selaku 

Sekretaris Jurusan Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

SUSKA RIAU 

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

Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan 

arahan dan masukan kepada penulis untuk Menyusun dan Meyelesaikan 

Skripsi Ini. 

5. Ibuk Nurlasera SE, MSi selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak 

membantu memberikan masukan kepada penulis. 

6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU 

yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama 

melaksanakan perkuliahan. 

7. Untuk keluarga tercinta terkhusus kedua orang tua ayah Zainuddin dan 

mama Nawari yang selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan 

proses pembuatan skripsi ini. 
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8. Untuk kakak Ariza Cilvia Nora, abang Yazid Albas Tomi dan adik Eviza 

Juni Pratiwi yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis 

9. Kepada para sahabat tercinta sahabat SMA Desnauly Dwi, Era, Delfi, Nisa 

dan Ivoni. Untuk sahabat kuliah Nila, Melya, Elvina Roza, Silvi, Dwi, 

Riska, dan Eva terimakasih atas segala dukungan yang kalian berikan 

kepada penulis selama ini 

10. Untuk lelaki terkasih Muslimin terimakasih atas dukungan dan waktu yang 

telah diberikan dalam membantu penulis selama pembuatan skripsi 

11. Kepada seluruh teman-teman Manajemen F Angkatan 2013 Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan 

secepatnya meyelesaikan skripsi. 

12. Seluruh teman-teman lokal Manajemen Pemasaran C Angkatan 2013 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial semoga selalu semangat dalam 

pembuatan skripsi. 

13. Kepada seluruh teman-teman KKN 2016 Kampung Bukit Harapan 

Kecamatan Kerinci Kanan yang telah memberikan semangat kepada 

penulis 

14. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua dukungan doa yang telah 

diucapkan menjadi amal baik dan mendapat ridho Allah SWT. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

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

mengharapkan kritik dan masukan tersebut 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,      Februari 2017 
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 YOZA ANGGIA MORA 
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