
KATA PENGANTAR 

 

 Terima kasih penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan proposal 

skripsi dengan judul “Pengaruh Daya Minat dan Pelayanan Terhadap Produk 

pada PT. Win Access Communication” guna melengkapi salah satu persyaratan 

untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Ekonomi pada Universitas Dharmawangsa 

Medan.  

 Penulis menyadari bahwa dalam penyajian proposal skripsi ini masih 

banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang bersifat  membangun dari pembaca demi perbaikan-perbaikan dimasa yang 

akan datang. 

 Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besar 

kepada : 

1. Bapak Dr. H. Kusbianto, SH, M. Hum, selaku Rektor pada Universitas 

Dharmawangsa Medan. 

2. Bapak Sahnan Rangkuti, SE, MAP, selaku Dekan pada Fakultas Ekonomi 

pada Universitas Dharmawangsa Medan. 

3. Bapak M. Amri Nasution, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen dan 

juga sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan motivasi dan 

arahan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Dharmawangsa Medan. 
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4. Bapak Suardi, SE, MM, sebagai Pembimbing II yang telah banyak 

memberikan motivasi dan arahan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi 

pada Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan. 

5. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Dharmawangsa Medan. 

6. Ayahanda Rudy Chandra Lubis dan Ibunda Ellys Harahap yang telah 

mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang, yang 

memberikan dorongan selama penulis menjalani pendidikan dan hanya doa 

yang dapat penulis panjatkan kepada Allah SWT, semoga kelak peneliti 

menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga dan seluruh masyarakat. 

7. Kakanda penulis, Verawati Chandra dan Annisa Chandra, Abangda Zulfikar 

Chandra serta Adinda Nurul Arafah Chandra yang telah memberikan doa dan 

dukungannya. 

 Semoga Allah SWT yang dapat membalas semua kebaikan yang penulis 

dapatkan baik pada waktu mengalami kesulitan maupun rintangan berupa amal 

dan pahala di akhirat kelak. Amin.  

Medan,    September 2019 
Penulis 

 

 

( Hapni Mauliddina Chandra) 
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