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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh 

karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor honda pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri   

Medan”. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 

untuk mendapatkan gelar Sarjana Manajemen pada jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada Keluarga tercinta, Ayahanda Jaintan Naibaho dan 
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Hotmaida Naibaho, Ober Rotua Naibaho dan Panenta Uli Naibaho serta 

Vivi, Hector, Adriel dan Salomo yang tak henti-hentinya memberikan doa, 

semangat serta dukungan agar penulisan skripsi ini dapat segera diselesaikan. 

Penulis juga tidak akan lupa mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu, membimbing dan mendukung penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada: 
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4. Ibu T. Teviana, SE, M.Si selaku selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas 

Negeri Medan sekaligus dosen yang telah banyak memberikan masukan dan 

motivasi kepada penulis agar terbentuknya skripsi ini. Sekali lagi terima kasih 

Ibu, bantuan dan perhatian ibu kepada saya akan selalu saya kenang. 

5. Ibu Dita Amanah, M.BA, selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas 

Negeri Medan. 

6. Ibu Sienny SE. selaku Dosen Pembibing Akademik dari penulis. 

7. Kepada bapak  Agus Rahmadsyah, SE., MM selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah meluangkan waktu, tenaga dan memudahkan penulis dalam setiap 

urusan demi lancarnya penulisan skripsi ini. Terima kasih pak. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

9. Kepada Bapak/ Ibu seluruh ketua jurusan dan ketua program studi yang ada di 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan yang telah mengizinkan penulis 

melakukan penelitian kepada mahasiswa dari setiap jurusan dan program studi 

yang dipimpin bapak/ibu. 

10. Kepada kak Umi yang telah banyak membantu dalam urusan administrasi. 

11. Kepada Tulang dan nantulang ku yang merupakan sebagai orang tua saya 

selama di Medan ini. Yang telah banyak memberikan doa serta dukungan 

yang tiada henti demi tercapai penulisan skripsi ini. 

12. Terimakasih buat gadis yang paling istimewa dalam hidupku yang telah 

memberikan dukungan dan kebahagiaan setiap harinya selama penulisan 
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skripsi ini mulai dari awal hingga akhir. Melisa Sinaga Bonor suhut ni huta  

( MSG/ CTH ku) 

13. Terimakasih buat sahabat-sahabat saya yang tidak akan pernah terlupakan 

sampai kapanpun yang tergabung dalam (BOM FC) yang terdiri dari Alfred 

Doly Hutabarat, Daniel Sihombing, Rikardo Pasaribu, Erwin Nahampun, Mas 

Parsahatan Harianja, dan Ikhsan Siregar, saya yakin kita pasti sukses 

semuanya !!! Amin 

14. Terimakasih buat Abang, Kakak, dan Adik-adik YGM (Youth Generation Of 

Management), Sukses selalu Buat YGM.  

15. Terimakasih buat teman-teman dan Adik-adik yang ada di IMASS UNIMED 

(Ikatan Mahasiswa Asal Sumbul Sekitarnya). Selalu tingkatkan rasa 

kekeluargaan diantara kita diamanapun berada jangan hanya ketika berada di 

kampus . 

16. Kepada semua sahabat dan teman-teman penulis di kelas Manajemen A 2011 

khususnya, terimakasih atas kebersamaan selama ini. Semoga kesuksesan 

menghampiri kita semua. Amin. 

17. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan 

namanya satu persatu.  

Penulis telah berusaha sebaik-baiknya dalam menyusun skripsi ini, namun 

penulis menyadari bahwa banyak kekurangan di sana sini yang perlu diperbaiki. 

Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 

perbaikan  di masa yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terima 
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