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nafas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pengaruh
Harga Dan Merek Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Smartfren
Bersistem Operasi Android Pada Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Di
Universitas Negeri Medan”
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pembaca, secara khusus mahasiswa Jurusan Manajemen.
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terselesaikan.
7. Kepada Bapak Prof.Dr.H.Sahyar M.S.,MM, Bapak Drs.Ahmad Hidayat
dan Bapak Syahrizal Chalil SE,M.Si selaku dosen penguji skripsi
penulis, terimakasih atas saran dan bimbingannya dalam perbaikanperbaikan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada seluruh Bapak/ Ibu Dosen Jurusan Manajemen
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Universitas Negeri Medan yang selama ini memberikan ilmu
pengetahuan.
9. Seluruh pegawai Administrasi di Lingkungan Universitas Negeri Medan
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10. Teruntuk kakak,adik dan keluarga besar serta kekasih tersayang,
terimakasih buat segala doa, semangat serta berbagai macam bantuan
yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada teman-teman baik penulis, terima kasih atas suka, duka, canda
dan tawa serta dukungan dan masukan- masukan yang telah kalian
berikan dalam penyelesaian skiripsi ini. Penulis sangat bersyukur bisa
mengenal priibadi-pribadi yang unik dari kalian. Kiranya hubungan
pertemanan kita nantinya tetap terjalani meskipun jarak memisahkan
kita semua.
12. Kepada
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terimakasih

atas

kebersamaannya meskipun masih sering terjadi kemacetan dalam
kelompok kecil dan buat PKK, terimakasih atas pembinaan dan
bimbingannya selama kelompok kecil.
13. Kepada teman-teman seperjuangan dan semua mahasiswa/i Jurusan
Manajemen Ekonomi Universitas Negeri Medan yang memberikan
semangat dan masukan- masukan selama penulisan skripsi ini.
14. Kepada para responden yang telah meluangkan waktu dan bersedia
mengisi kuesioner penelitian penulis dan untuk setiap nama yang tidak
dapat tercantumkan satu per satu, terimakasih buat doa dan
dukungannya.
Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis
selama ini menjadi berkat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa penulisan
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dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu
penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan penulis juga
mengharapkan saran serta krtik membangun demi perbaikan dimasa yang akan
datang.
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