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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr,Wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan 

kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Pengaruh Penilaian Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian dengan Kepercayaan 

Konsumen Sebagai Variabel Intervening. Sholawat serta salam semoga senantiasa 

terlimpah curahkan kepada  baginda alam Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang 

membawa umat manusia kepada fitrah yang benar dan jalan yang diridhai-Nya, para 

keluarga-Nya, para sahabatnya dan mudah-mudahan kita termasuk kepada umatnya 

yang komitmen pada ajarannya hingga akhir zaman, aamiin. 

skripsi ini penulis susun untuk membahas mengenai “Pengaruh Penilaian 

Konsumen terhadap Keputusan Pembelian dengan Kepercayaan Konsumen 

sebagai Variabel Intervening” untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar S.E 

pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. 

Maka pada nikmat Allah yang menyambangi kita melalui manusia tak cukup 

rasanya berucap terimakasih, kecuali dengan menghayati do’a jazakumullahu khairan 

katsiran. Sebuah ungkapan dari rasa terima kasih penulis yang tak terhingga kepada 

ayahanda dan ibunda tercinta, serta keluarga besar untuk kasih cinta yang telah 

memberikan do’a restu, dukungan, cinta dan kasih sayang yang tiada henti.  
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Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S., selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

2. Prof. Dr. H. M. Abdul Somad, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Siliwangi. 

3. Yusep Rafiqi, S.Ag., M.M., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah 

Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. 

4. Asep Suryanto, S.Ag., M.Ag., Selaku Dosen wali kelas A Angkatan 2016 Program 

Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

5. Hj. Heni Sukmawati, S.Ag., M.Pd, selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

memberikan pengarahan dan bimbingan serta memberikan motivasi dalam 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam penyusunan penelitian 

skripsi ini. 

6. Biki Zulfikri Rahmat S.Sos.I., M.E.Sy, selaku pembimbing II yang telah 

memberikan pengarahan dan bimbingan serta memberikan motivasi dalam 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam penyusunan penelitian 

skripsi ini. 

7.  Seluruh Dosen dan Tenaga kependidikan Fakultas Agama Islam yang telah 

membantu dalam hal administrasi serta telah membantu juga memperlancar 

penyusunan Penelitian skirpsi. 
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8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2016 yang telah memberikan dorongan 

semangat motivasi dan telah bersama-sama belajar menempuh ilmu di Program 

Studi Ekonomi Syariah. 

9. Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bantuan, baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyusun 

penelitian skripsi ini. 

      Semoga Allah SWT., selalu memberikan perlindungan dan membalas amal 

kebaikan mereka semua. Aamiin. 

       Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak, guna menyempurnakan 

segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. 

Tasikmalaya,      Juni 2020 

Penulis  

 

 

Fahira Amalia 

 


