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KATA PENGANTAR  

 

Puji syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Logo Unilever Terhadap Keputusan pembelian Menurut Ekonomi Islam 

(Studi Kasus Pada Konsumen Produk Kosmetik Ponds di Giant Mtc Panam” 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada 

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih lebih jauh dari kesempurnaan. 

Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan 

yang penulis miliki. Atas semua kekurangan penulis, kritik dan saran sangat 

dibutuhkan, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di kemudian 

hari. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan kalimat-

kalimat yang ada dalam skripsi.  

Selanjutnya, skripsi ini dapat terwujud dan tidak terlepas dari dukungan 

dan kontribusi pemikiran serta motivasi arahan dari beberapa kalangan, untuk itu 

dalam kesempatan ini penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan 

dorongan dan bantuan terutama kepada:  

1. Teristimewa, Ayahanda Sunar dan Ibunda Gumini terima kasih atas semua 

doa, kasih sayang dan dukungan yang diberikan kepada penulis setiap detik 

tanpa henti demi kesuksesan masa depan penulis tanpa mengenal lelah.  
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2. Bapak Rektor UIN SUSKA Riau Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA beserta 

jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba 

ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Dr. H. Akbarizan, M,Ag, 

M. Pd dan seterusnya kepada jajarannya dan akademik Fakultas Syari’ah dan 

Hukum yang terampil dalam melayani penulis dalam menyelesaikan 

penelitian dan study di perguruan tinggi. 

4. Bapak H. Marzuki M. Ag selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan 

waktu, kesempatan dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis 

dalam menyelesaikan penulisan ini. 

5. Bapak ketua jurusan Ekonomi Islam Kamaruddin, M. Ag dan sekretaris 

jurusan Ekonomi Islam Bambang Hermanto, M. Ag yang telah banyak 

memberikan solusi terbaik kepada penulis, baik dalam administrasi maupun 

yang lainnya.  

6. Bapak Firdaus SH, selaku Penasehat Akademis yang telah banyak 

memberikan masukan dan motivasi selama masa perkuliahan.  

7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta seluruh Staf Karyawan Fakultas Syari’ah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang telah 

membimbing, membantu serta menyemangati penulis dalam penyelesaian 

tulisan ini.  

8. Bapak Dedi Irawan selaku HRD Giant yang telah memberikan kesempatan 

dan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.  

9. Bapak kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dan 

Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan, melayani penulis 

dalam menyelesaikan tulisan ini.  
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Akhirnya kritik dan saran sangat penulis harapkan demi mendekati 

kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi 

kemanusiaan pada umumnya dan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau khususnya.   

 

Pekanbaru, 21 November 2016 

 

 

 

SARI MULYANI 

11225201789 


