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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Green Product 

dan Pengetahuan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk 

Pertamax di SPBU14.203.155 di Tanjung Morawa.” 

Skripsi ini ditulis untuk memnuhi sebagai 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 di 

Jurusan Manajemen.  

Dalam penelitian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan sepenuh hati penulis 

menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada : 

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

Medan. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 
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saya yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan motivasi 

selama proses perkuliahan. 

5. Bapak Hendra Saputra, SE, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, sekaligus Dosen Penguji yang 

telah memberikan arahan dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan 

skripsi. 

6. Bapak LokotMuda Harahap, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah meluangkan waktuuntuk membimbing dan memberikan motivasi 

dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.  

7. Bapak Syahrizal Chalil, SE, M.Si, selaku Dosen Penguji yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk memberikanarahan, saran dan kritik yang 

membangun untuk penyempurnaan skripsi. 

8. Bapak Dr. Kustoro Budiarta, ME, selaku Dosen Penguji yang telah 

memberikan arahan dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan 

skripsi. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan, yang telah berbagi ilmu, menambah wawasan penulis, dan 

memberi pesan moral serta motivasi selama proses perkuliahan. 

10. Kepada pihak kantor SPBU 14.203.155 Tanjung Morawa, yang telah 

memberikan izin penelitian dan mempermudah pengambilan data yang 

dibutuhkan. 

11. Kepada Saudara dan Saudari saya tercinta khususnya kedua kakak yang 

sangat saya sayangi (Melda Hura dan Merry Hura) yang berusaha berperan 
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menjadi bapak dan mamak buat aku, yang memberi dukungan selama proses 

perkuliahan hingga penyusunan skripsi baik berupa motivasi maupun 

dukungan finansial yang aku terima selama ini. 

12. Buat Sahabat aku Lizmawati Zebua, Fransiska Apriyani, dan Ayu Selvina 

Ketaren yang tidak ada henti-hentinya memberikan semangat untuk tetap 

mengerjakan skripsi. 

13. Buat KTB tersayang (Bang alex, angelita, Betaria, Helen, Juniarta, dan 

Monita) yang selalu ada untuk membantu ku, menguatkan ku, dan sabar 

memberikan motivasi, dan doanya untuk mrnyelesaikan skripsi ini. 

14. Buat kakak Rohani Rouli Lumbantoruan S.Pd (yang sangat aku rindukan) dan 

kak Vera Otaviani Sinaga S.Pd yang tetap memberikan aku semangat dengan 

motivasi-motivasi yang membangun, dan tetap mendoakan aku untuk bisa 

menyelesaikan skripsi ini. 

15. Kepada UKMKP UP FE yang menjadi wadah untuk aku belajar mengenal 

kasih Allah, belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, dan 

belajar menjadi pribadi yang lebih kuat dalam segala perkara. 

16. Buat keluarga Inang (Susi, Ranggi, Friska+KTB) yang bersama-sama 

berjuang untuk meraih gelar Sarjana, terimakasih untuk banyaknya hari yang 

kita lewati bersama-sama dalam hubungan pertemanan selama 4 tahun lebih 

ini. Tetaplah menjadi teman-teman terbaikku dulu, sekarang, bahkan kelak. 

17. Terimakasih juga buat Teman-teman Manajemen B 2013 yang tidak saya 

sebut namanya satu persatu. Yang juga berperan memabantu aku dalam 

proses peyusunan skripsi ini. 
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18. Dan seluruh Mahasiswa-Mahasiswi dan senior sampai junior Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan, terkhususnya Manajemen. 

 

Akhir kata, penulis menyadari akan kekurangan dalam penyusunan skripsi 

ini. Oleh sebab itu penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan. Penulis juga  

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca di masa 

yang akan datang. Akhir kata saya ucapkan terimakasih, semoga Tuhan senantiasa 

memberkati kita. 
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