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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb  

Alhamdulillahirobbil‟alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, atas segala rahmat dan karuniaNya berupa kelancaran, kemudahan, 

serta kesabaran bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada 

waktunya dan mampu bertahan pada setiap kendala maupun cobaan yang di 

hadapi selama penyelesaian skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk 

dapat menyelesaikan pendidikan Strata I Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa. Yang berjudul “Pengaruh 

Strategi Pemasaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian 

Perumahan Tiara Asri Marindal Pada PT. Medan Informatika Teknologi”. 

Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak, maka akan 

sulit bagi penulis untuk dapat menyusun skripsi ini. Sehubungan dengan hal itu, 

maka dalam kesempatan istimewa ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 

kepada pihak – pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam 

mendukung yang telah diberikan. Secara khusus penulis dengan rasa hormat yang 

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

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa. 

4. Bapak  Muhammad Asnawi, SE, MM selaku Dosen Pembimbing I yang 

sudah banyak membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. 

5. Ibu Mierna Zulkarnain, SE, MM selaku Dosen Pembimbing II yang juga 

banyak membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh staf Pengajar dan Pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Dharmawangsa Medan. 

7. Orang yang paling teristimewa dihidupku yaitu kedua orang tua tercinta, 

ayahanda Syawal Basri Pulungan dan Ibunda Suriati yang telah mengasuh 

dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus dan 

tak terhingga sampai akhir hayat serta telah memberikan dorongan, 

semanagat dan doa serta kasih sayang yang begitu dalam kepada penulis. 

Semoga allah melindungi, memberikan kesehatan, kemudahan, serta 

memberikan tempat yang setinggi-tingginya untuk kalian disurgaNya kelak. 

Amin ya Rabbal‟alamin. 

8. Yang terkasih kakak, abang, penulis, Nurmahmi, Alimuddin Abdullah Bahri, 

Latifah Hanum, Ummu Habibah, Muhammad Ali Husein, kalianlah yang 

memberi dukungan dan semangat Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teman-teman seperjuangan saya Reno Wulan Dari, Akuang Devi Restiani 

dan Sintia Agustini yang selalu membantu dan memberi semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 
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10. Seluruh teman-teman dikelas Manajemen C Stambuk 2015 Fakultas Ekonomi 

Universitas Dharmawangsa Medan. 

11. Pimpinan dan seluruh staf di PT Medan Informatika Teknologi yang telah 

memberikan izin dan memperkenankan penulis memperoleh data yang 

penulis perlukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini  

yang telah memberikan bantuan  dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, 

Aamiin Ya Rabbal „Alamin. 

 

Medan, November 2019 

Hormat Saya, 

 

 

 

(SITI KHADIJAH P) 
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