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KATA PENGANTAR 

 

 
 

Assalamu`alaikumWr.Wb 

Dengan mengucap puji syukur Alhamdullilah kepada Allah SWT yang 

melimpahkan rahmat, pertolongan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul : “PENGARUH EKUITAS MEREK 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK PERALATAN 

RUMAH TANGGA MEREK TUPPERWARE (Kajian Pada Kasus 

Masyarakat Perumahan Permata Senapelan Asri )”. Skripsi ini disusun 

dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana 

Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah dan HukumUniversitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau.  

Dalam proses penelitian dan penyusunan hingga terselesainya Laporan 

Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan yang sangat berharga dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Keluarga tercinta : Ayah (Sujono), Mama (Teti Suryani), Adikku (Suci 

Ramadani dan Muhammad Imran Saputra), serta seluruh keluarga 

untuk doa, perhatian, support, dan kasih sayang yang tak ternilai. 
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2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor UIN SUSKA 

Riau dan seluruh citivis akademik UIN SUSKA Riau. 

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

Hukum), Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh, Lc, MA (Wakil 

Dekan I), Ibu Dr. Hj. Hertina, M.Pd (Wakil Dekan II), Bapak Dr. 

Zulkifli, MA (Wakil Dekan III). 

4. Bapak Kamirudin, MA (Ketua Jurusan Ekonomi Islam), dan Bapak 

Bambang Hermanto, MA (Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam) yang telah 

meluangkan waktu dan membantu penulis memberikan kritik dan saran 

dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak   meluangkan waktu guna memberikan arahan kepada penulis 

selama proses penyelesaian skripsi. 

6. Bapak dan Ibu  Dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska 

Riau yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti 

perkuliahan. 

7. Bapak ibu Tata Usaha serta Staf Perpustakaan Fasih yang telah banyak 

membantu penulis dalam menyiapkan surat-surat dan peminjaman buku-

buku yang penulis butuhkan selama penulisan skripsi ini. 

8. Reza Rentiko yang telah banyak memberikan bantuan. Terimakasih buat 

waktunya, semangat, perhatian dan doronganmu yang telah membuka 

jendela kehidupan bagi penulis tentang arti sebuah perjuangan. 
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9. Buat teman-temanku tercinta yang tidak pernah berhenti menyemangati 

dan senantiasa menemani dan tak bisa disebutkan satu persatu,Serta 

teman-teman yang terlibat dalam penulisan skripsi ini merupakan sumber 

inspirasi yang telah banyak memberikan kritik dan saran serta semangat 

kepada penulis. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala amal 

baiknya, Amien. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini 

masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik 

dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Harapan penulis semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Pekanbaru,      April 2017 

Penulis 

 

 

 

 

Rapita Diniati 

 

 

 

 

 

 

 

 


