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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

 Segala puji syukur penulis mengucapkan kehadirat Allah Subhanallahu wa 

Ta’ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan sejak penulis 

mencari ide, mengajukan menyusun, hingga dapat menyelesaikan penulis 

Proposal Skripsi yang berjudul “Pengaruh Strategi Promosi dan Kualitas 

Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda  Beat Matic 

Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area” untuk 

mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Medan Area. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada 

Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam 

yang terang benderang. 

 Dalam menyelesaikan proposal skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan 

dari berbagai pihak. Dengan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih yang 

tulus dan sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya’kub Matondang, MA selaku Rektor 

Universitas Medan Area  

2. Bapak Dr. H. Ihsan Effendi, SE. Msi selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Medan Area. 

3. Ibu Adelina Lubis, SE. MSi selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Medan Area dan dosen pembimbing II skripsi yang 

telah bersedia meluangkan waktunya guna membimbing saya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Drs. H. Miftahuddin, MBA selaku dosen pembimbing I skripsi 

yang telah banyak membantu dan tulus ikhlas membimbing skripsi ini. 

5. Ibu Dhian rosalina,SE.Msi selaku seketaris. 
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6. Yang tercinta tersayang buat Ayahanda Muliono dan Ibunda Ani yang 

telah mengasuh, mendidik, membimbing serta memberikan dukungan dan 

doa restunya sehingga saya telah menyelesaikan pendidikan hingga 

keperguruan tinggi. 

7. Buat Abangku Surya Adinata, ST, Kakakku Julia Ningsih, SE dan 

Adikku Muhammad Fadli yang telah mendukung penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini yang telah memberikan motivasinya. 

8. Buat teman saya Debora, Nurhalimah, Hanna Biah, Fariz, Cut dan seluruh 

teman-teman stambuk 2012 Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area 

yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu dalam memberikan 

bantuan baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. 

 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak 

keterbatasan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini. Untuk itu penulis 

membuka diri atas segala kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat 

didiskusikan dan dipelajari demi kemajuan wawasan dan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua, aamiiin… 

 

 

        Wassalam 

       Medan,      Desember 2015 

           Penulis 

 

 
 

          HERAWATI 
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