
 
 

i 
 

 KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji dan syukur penulis hanturkan atas kehadirat Allah 

SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini guna memenuhi syarat untuk mengikuti ujian akhir Sarjana 

Ekonomi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit 

rintangan yang penulis hadapi, baik dari segi materi maupun nonmateri. Akhirnya, 

dengan segala perjuangan dan kerja keras serta semangat yang berkobar penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “PENGARUH BAURAN 

PROMSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN PERUMAHAN BUMI 

KUBANG RAYA KAMPAR”. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan serta kejanggalan baik dari segi bentuk, susunan, tata bahasa, 

maupun dalam bentuk nilai ilmiahnya, karena itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat lebih sempurna di 

masa yang akan datang. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, 

dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak, baik moril 

maupun materil. Selain itu, banyak sekali curahan pikiran dan motivasi yang 

penulis dapatkan demi kesempurnaan tugas berharga ini. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya: 
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1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Ibu Dr.  Mahyarni, SE, MM selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Leny Nofianti, 

MS, M.Si, Ak selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum 

selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA 

Riau. 

4. Bapak Dr. Mulia Sosiady, SE, MM,Ak, CA selaku Ketua Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si 

selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Ermansyah SE, MM selaku pembimbing skripsi yang telah 

membantu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi. 

6. Teristimewa buat Ayahanda “Syamsul Qumar” dan Ibunda “Jami’ah” 

yang telah membesarkan dan memberikan cinta dan kasih sayang kepada 

penulis serta selalu memberkati penulis dengan doa mulai dari 

menjalankan pekuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Dengan kasih 

sayang yang tulus ikhlas serta memberikan bantuan material, spiritual, dan 

moral yang tak akan dapat penulis balas, selain berdoa kepada Allah SWT 

agar ayahanda dan ibunda senantiasa diberi kesehatan dan umur panjang 

serta selalu dalam lindungan Allah SWT.  
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7. Bapak Amran selaku Direktur PT. Guna Griya Abadi yang telah 

memberikan izin untuk melakukan penelitian, Kak Suryana selaku Staff 

Office Administrator PT. Guna Griya Abadi yang telah banyak 

memberikan masukan, motivasi dan referensi data yang dibutuhkan guna 

terselesaikannya skripsi ini. 

8. Sahabat terbaikku “Lisda Putriani, Jodi Stiahadi, Muhammad Yunus, Leni 

Afrilyanti, Bella Nasti, Ariska Rahayu, Dina Rahma Fadilah, Diah Ayu 

Widyastuti, Sutriana yang banyak membantu dalam suka maupun duka, 

susah maupun senang dan teman-teman seperjuangan Manajemen E 2013, 

Manajemen Pemasaran 2013 dan teman-teman seperjuangan yang lain 

yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu 

dalam penyelesaian skripsi ini dan selalu memberikan semangat kepada 

penulis. Akhir kata kepada semua pihak yang telah banyak membantu, 

semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan 

dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Rabbal 

Alamin. 
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