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KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu’alaikum wr,wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang

menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Shalawat dan salam semoga selalu

tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mempunyai pengetahuan yang luas

dan sumber kebenaran semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya. Amin

Alhamdulillah, rasa syukur penulis yang tak terhingga kepada-Nya karena

berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang

berjudul “BIAYA PERIKLANAN (ADVERTISING) TERHADAP HASIL

PENJUALAN PERUMAHAN PADA PT. KLINIK PROPERTY

SYAHBUDIN PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI

SYARIAH”. Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang

diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi

(SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah

banyak membantu baik berupa bimbingan, motivasi serta saran dan masukan

kepada penulis sampai dengan penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak

langsung dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Ayahanda Mukhtar (Alm) dan Ibunda Dahlia yang sangat penulis cintai dan

sayangi, yang tak pernah bosan memberikan penulis bimbingan dan nasehat,

yang tak pernah lelah untuk mencarikan penulis biaya demi mencapai

keberhasilan serta dengan do’a tulus mereka sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya.

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M. Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum, Dr. H. Mawardi M. Shaleh Lc.MA selaku Wakil Dekan I,
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Dr.Hertina, M.Pd selaku Wakil Dekan II dan Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Wakil

Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

4. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Bapak Kamiruddin M.Ag dan Bapak

Bambang Hermanto M.Ag Selaku sekretaris jurusan Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum yang telah berjasa kepada penulis sehingga bisa

menyelesaikan study.

5. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Penasehat Akademik yang telah

memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini.

6. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag selaku dosen pembimbing penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga selesai.

7. Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta

pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, yang telah membantu berbagi

referensi.

8. Seluruh Dosen dan karyawan/ ti UIN Suska, khususnya Fakultas Syariah dan

Hukum.

9. Seluruh pimpinan dan karyawan/ti PT. Klinik Property Syahbudin Pekanbaru

yang telah memberikan informasi kepada penulis demi kelancaran penulisan

skripsi ini.

Semoga atas segala bantuan yang diberikan menjadi amal shaleh disisi

Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada penulis dan kepada

pembaca sekalian.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 19 Oktober 2016

PRADIPTA WULANDARI


