
KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat mengajukan proposal ini yang 

disusun guna memenuhi syarat untuk pembuatan skripsi. Adapun judul yang 

penulis ajukan adalah sebagai berikut” Peran Digital Marketing dan Harga 

Kompetitif Dalam Meningkatkan Penjualan Pada CV. Akar Daya Mandiri”. 

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, 

arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :  

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

Dharmawangsa Medan.  

2. Bapak Sahnan Rangkuti, SE,M.AP, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Dharmawangsa Medan.  

3. Bapak M. Amri Nasution,M.Si Selaku Ketua Program Studi Manajemen  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa Medan sebagai 

pembimbing I yang telah banyak   memberi  arahan,  bimbingan dan saran  

yang  berguna  dalam penyusunan skripsi ini.  

4. Bapak Suardi, SE, M.M sebagai pembimbing II yang telah banyak   

memberi  arahan,  bimbingan dan saran  yang  berguna  dalam penyusunan 

skripsi ini.  

5. Seluruh dosen, staff pengajar dan pegawai Biro Universitas 

Dharmawangsa Medan yang telah  membantu  penulis   selama   

mengikuti   perkuliahan   dan   banyak memberikan pengetahuan kepada 

penulis.   
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6. Direktur CV. Akar Daya Mandiri Lubuk Pakam yang memberikan izin 

serta membantu dalam memberi atau menyediakan data yang diperlukan 

selama melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.  

7. Teristimewa kedua orangtua tercinta, Ayahanda Edi Faisal dan Ibunda 

Tiorensi Purba yang selalu menjadi penyemangat penulis dan yang 

mendukung secara moril maupun materil, semangat, kasih sayang, dan 

kesabaran serta do’a restunya  hingga terselesaikannya skripsi ini.  

8. Seluruh sahabat yang selalu membuat hati senang dan tertawa bersama di 

Universitas Dharmawangsa yang tidak akan terlupakan. 

Dalam bagian akhir kata pengantar ini, penulis mohon maaf apabila 

terdapat banyak kesalahan atau kekurangan. Oleh karena itu segala kritik dan 

saran penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini. Namun 

demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang 

berkepentingan. 
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                                                           Penulis 
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