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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

karuania-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Gaya Hidup Modern (Aktivitas, Minat, Pendapat) Konsumen Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk KFC Jalan Jend. A.H. Nasution”. 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. Selain itu, penulis juga berharap kiranya skripsi ini dapat memperluas 

wawasan dan menambah pengetahuan pembaca, secara khusus mahasiswa/i di Jurusan 

Manajemen. 

Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Ayahanda Benny Rangkuti SH dan Ibunda Hj. Syafrida BBA atas kasih 

sayang, doa dalam menjalani hidup ini serta pengorbanan yang tulus semenjak penulis lahir 

hingga detik ini sanggup mendidik anakmu hingga menempuh jenjang strata satu. Dan juga 

kepada adikku satu-satunya Ivan Ghazali R. S.Pdi yang selalu memberikan dukungannya 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan terima kasih kepada keluarga besarku yang telah 

memberikan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. 

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, M.E, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

3. Bapak Drs. Thamrin, M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. Ahmad Hidayat, M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas 

Negeri Medan. 

5. Ibu T. Teviana, S.E, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Universitas Negeri 

Medan. 

6. Ibu Dita Amanah, M.BA selaku dosen pembimbing akademis selama perkuliahan dari 

semester awal hingga akhir dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 
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meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

8. Buat sahabatku yang terbaik (Ilham Mirzaya Putra SE yang selalu menemani penulis, 

memberikan motivasi serta selalu meluangkan waktunya untuk memberikan informasi 

yang dibutuhkan untuk membantu penulis, H. Amzas Prana MZ SE yang juga 

menyelesaikan skripsinya dengan segera dan selalu menemani penulis mulai dari 

mengisi KRS sampai sekarang). 

9. Buat semua temanku seangkatan Manajemen 2008 B dan 2008 A terima kasih atas 

semua kenangan indah yang pernah kita ukirkan bersama-sama semasa menempuh 

perkuliahan. 

10. Buat teman-teman selama seminar proposal (Syarifah Riza, Henra Sihombing, dan 

Ivan Simangunsong) 

11. Buat semua temanku di konsentrasi Manajemen Pemasaran (Fahmy Effendi, Rifi 

Hamdani, Widyawati H., Debora Sianipar, Hambali, Metrikno, Sartono P. Rina 

Yosefina S., Wahyuni S., dan Nevi). 

12. Buat abang dan kakak alumni 2006 (bang Husin, bang Erick, bang Dodi, bang Joy, 

bang Daniel, kak Fanny, kak Rere, dan kak Nella) yang telah menemani dan 

mengantar penulis dari mulai pergi sampai pulang inagurasi pada tahun 2009, bahkan 

mengantarkan penulis sampai kerumah. 

13. Buat adik-adik stambuk 2009 (Fitra Karunia Hrp., Hamzah Hanafi, Delfi Prayuda, 

Hendrikson, Wahyu Fadly, dan Denny Margolang) yang telah menemani penulis 

untuk berbagi informasi tentang administrasi untuk mencapai seminar proposal. 

14. Buat adik-adik stambuk 2010 kelas B yang telah menemani penulis selama 

perkuliahan Pengantar Bisnis dan Pasar Modal. 

15. Buat pengunjung KFC Jalan Jend. A.H Nasution terima kasih atas kesediaannya dalam 

pengisian kuesioner penelitian ini. 

 

Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama ini 

menjadi rahmat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi 



v 
 

ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis memohon maaf apabila terdapat 

kesalahan. Penulis juga sangat mengharapkan saran serta kritik demi perbaikan di masa yang 

akan datang. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. 

 

 

Medan,    Agustus 2013 

                             Penulis 

 

           

                   Danny Akbar R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


