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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan 

rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 

judul “Pengaruh Harga, Lokasi Penjualan dan Kualitas Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian Dodol di Tanjung Pura Kabupaten Langkat. 

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan 

dukungan yang sangat berharga dari banyak pihak , baik secara moral maupun 

materi, dan baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu kedua orang tua 

penulis  ayahanda tercinta Alm. Suhaimi AR dan Ibunda tercinta Alm. Nuri 

Afrida Syam  terima kasih yang tiada batas  sudah menguatkan kami dan telah 

memberikan banyak doa, semangat, nasihat, dan dukungan materi maupun moril 

yang sangat bermanfaat kepada penulis. Dan  tidak lupa kepada seluruh keluarga 

tercinta  Kakakku Sufrija Yani, Suher Lina Yanti, Dewi Jayanti,  Abang ku 

Suhendri, Deni Candra, Feri Fadli, dan Adikku Ratih Ardilla, Diky 

Suhandika. Dan seluruh keluarga besar lainnya yang senantiasa selalu 

memberikan dukungan dan do’a kepada penulis ketika dalam perkuliahan sampai 

saat dalam penyusunan skripsi ini. 

 Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan  

skripsi ini, khususnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 
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2. Bapak  Prof. Indra Maipita M,Si.PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr Eko Wahyu Nugrahadi M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

4. Ibu T. Teviana, SE, M.Si,  selaku Ketua Jurusan Manajemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, sekaligus penguji  yang telah 

banyak memberikan arahan dan kritik yang membangun untuk 

penyempurnaan penulisan skripsi. 

5. Ibu Dita Amanah, M.B.A,  selaku Sekertaris Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Dr. Saidun Hutasuhut M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis 

dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. 

7. Bapak Hendra Saputra, SE, M.Si selaku Dosen penguji yang telah banyak  

memberikan arahan dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan 

penulisan skripsi. 

8. Bapak Khafi Pudin SE, M.Si selaku Dosen Penguji  yang telah banyak 

memberi  arahan dan kritik yang membeangun untuk penyempurnaan dalam 

menyelesaikan penuisan skripsi. 

9. Ibu Fauzia Agustini, SE, M.B.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi selama 

perkuliahan. 



v 
 

10. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Manajemen Universitas Negeri Medan, yang 

telah berbagi ilmu, membuka wawasan dan memberi pesan moral selama 

proses perkuliahan. 

11. Kepada Pihak Kantor Kepala Desa / Lurah Tanjung pura Desa Paya 

Perupuk yang telah memberikan izin penelitian dan mempermudah 

pengambilan data guna penyelesaian skripsi. 

12. Kepada Bapak/Ibu Pengusaha Dodol  Tanjung Pura Kabupaten Langkat 

yang senantiasa meluangkan waktu untuk membantu melengkapi data 

skripsi. 

13. Staf Manajemen Fakultas Ekonomi, terutama Kak Ummi, yang telah 

membantu  dalam pengurusan administrasi untuk mendapatkan gelar 

Sarjana. 

14. Buat Sahabat tersayang yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan 

doanya Sri Anggraini Sinaga, Sundari, Yuliana Safitri Tumulo dan Rani 

Purwandary. 

15. Dan yang tak terlupakan yang tersayang & teristimewa buat Riky Syahputra 

Hasibuan yang selalu ada untuk membantuku, menguatkan ku dan sabar 

untuk memberikan motivasi, semangat dan doanya untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

16. Buat temen-teman suka-duka dalam  penyusunan proses skripsi sampai ke 

meja hijau, Winda Wulandari Limbong, bg Reymon Saragih, bg Diandri 

Purba, Kartika Sari, Juliana Simbolon, Intan Marbun, Nurhasana, Marina 

Istanti,  Ridha Utami, Khairani, Masdaleni. 
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17. Teman-teman Manajemen B 2012 yang tidak saya sebutkan namanya satu-

persatu, yang telah banyak memberikan inspirasi, motivasi, bantuan dan 

dukungannya selama ini, terima kasih atas semua kenangan indah yang 

pernah kita ukirkan dan lalui bersama-sama semasa menempuh perkuliahan 

semoga kita semua berhasil untuk kedepannya. 

18. Dan Seluruh Mahasiswa-mahasiswi dan senior  sampai junior Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan,  khususnya Manajemen. Terima kasih 

atas bantuan, do’a dan dukungannya. 

 

 Akhir kata, penulis menyadari akan kekurangan dalam penyusunan 

skripsi ini. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini. Dan 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

 

 Medan, 20 Juni  2016 

  Penulis, 

 

 

 

        Winda Silviana 
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