
iii 
 

KATA PENGANTAR 

 

         

Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah 

memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, 

sehingga penulis diberkan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul, “ PENERAPAN STRATEGY MARKETING MIX 

DISTRO PESTAPHORIA DALAM MENINGKATKAN MINAT BELI 

KONSUMEN DITINJAU DARI ASPEK EKONOMI ISLAM (Studi Kasus 

Distro Pestaphoria Jalan Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” . 

 Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita 

termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di 

hari akhir kelak, amin. 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada 

kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu 

berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka 

itu datangnya dari penulis sendiri. hal ini tidak lain karena kemampuan, cara 

berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak 

yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan 

dikemudian hari.  
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Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga 

kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini 

yaitu kepada : 

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo’akan, memotivasi dan 

mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril 

maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda Asep 

Supendi dan Ibunda Hatimah yang selalu hidup di hati sanubari ini serta adik-

adik ku yang tersayang Elit Mutia dan Ansor Priatna. 

2. Bapak Prof. Dr. H.Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan 

seluruh citivis akademika UIN SUSKA Riau. 

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.A., M. Pd selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan 

Hukum serta Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Shaleh, M. A selaku Wakil 

Dekan I, Ibu Dr. Hj. Hertina, M. Pd selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. 

Zulkifli, M. A selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis 

dalam penulisan skripsi. 

4. Bapak Kamiruddin, M.A dan Bapak Bambang Hermanto, M.A,  selaku Ketua 

Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, serta Bapak Ibu dosen dan 

karyawan karyawati Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan 

nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan. 

5. Bapak Muhammad Albahi SE.M.Si,Ak, selaku pembimbing yang telah 

banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi 

dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini 
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6. Bapak Dr. Amrul Muzan, S.HI, M. Ag yang telah banyak memberikan 

bimbingan, arahan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini.  

7. Bapak Zulkayandri, Dr.H.MA selaku Pembimbing Akademik yang 

memberikan nasehat dalam masa perkuliahan. 

8. Bapak Muhammad Syukri, Bapak Roni Candra Radtiya pemilik dan pimpinan 

Distro Pestaphoria serta karyawan/i yang telah membantu pemberian data dan 

informasi dalam penulisan skripsi. Serta konsumen-konsumen yang telah 

membantu penulis meluangkan waktunya dalam pengumpulan data. 

9. Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta 

pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terimah kasih atas peminjaman buku  

sebagai referensi bagi penulis. 

10. Kepada Evan Hanafiah SE yang selama ini selalu setia menemani saat suka 

maupun duka dan tidak pernah lelah mensuport penulis hingga terselesainya 

skripsi ini. 

11. Kepada sahabat terbaik saya Iis Sholihat SE, Kartini SE, Herawati SE, Farha 

SE, Aan Fitri Yani SE, Nurlatifah SE, Nursyam SE  yang telah setia 

menemani dan memberikan semangat  serta bantuaan baik secara moril 

maupun materil hingga terselesainya skripsi ini. 

12. Kepada teman – teman Lailatul Qadriyah SE, Eka Rokhayah SE, Isma Wela 

SPd, Maudy Nathasa SPd, Layra Rahmadhani SE, Muhammad Risky SE, 

Fuadin Rasyid SE, Erni Sutrisna SE, Eko Feri Fidianto SE, Eki Armada SE, 

dan teman-teman Ei4 yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 
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Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan, 

bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang 

pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga 

Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, amin. 

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalaamu’alaikum Wr. Wb 

 

Pekanbaru, 18 Januari 2017 

 

 

 NURLIAH 

NIM. 11225203329 

 

 


