
KATA PENGANTAR 
 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan proposal penelitian ini dengan judul “Analisis Pengaruh  Orientasi  

Pasar dan Inovasi Produk Terhadap Keunggulan Bersaing Pada CV. Boga 

Amanda Medan” 

 Penyusunan laporan proposal penelitian ini adalah untuk memenuhi salah 

satu persyaratan kelulusan di Universitas Dharmawangsa Medan Fakultas 

Ekonomi. Penyusunannya dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari 

banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan 

terimakasih kepada , 

1. Bapak Dr. Kusbianto, S.H M.Hum, selaku Rektor Universitas Dharmawangsa 

Medan yang telah memberikan izin penulis untuk menimba ilmu di fakultas 

Ekonomi Universitas Dharmawansa medan. 

2. Bapak Sahnan Rangkuti, S.E, M.AP, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Dharmawangsa Medan  

3. Kepada Bapak Amri Nasution, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan 

4. Kepada Bapak Sahnan Rangkuti, S.E, M.AP, selaku Dosen Pembimbing I yang 

telah berkenan  memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada penulis 

sehingga dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini. 
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5. Kepada Bapak Ahmad Taufiq Harahap, S.E, M.M, selaku Dosen Pembimbing 

II yang telah berkenan memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepasa 

penulis sehingga dapat meyempurnakan penulisan skripsi ini. 

6. Kepada kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan dan doa-

doanya kepada penulis selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan seluruh kegiatan dan tugas-tugas penulis. 

7. Kepada Bapak/ibu pimpinan CV.  Boga Amanda Medan yang telah 

mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data yang 

diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Seluruh dosen dan staff pengajar yang telah mendidik dan menyumbangkan 

ilmu pengetahuan selama penulis belajar di Fakultas Ekonomi  Dharmawangsa 

Medan. 

9. Untuk teman-teman penulis, Ika Dwijayanti, Fayati Shasalbila, Ajis Antomi, 

Fernando Sinaga dan Reza yang telah memberikan semangat dalam penulisan 

skripsi ini. 

10. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu yang telah 

membantu penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam 

menyelesaikan laporan penelitian ini. 

 Walaupun demikian, penulis menyadari masih banyak terdapat 

kekurangan dalam laporan ini. Oleh karena itu, penulis  mengharapkan kritik dan 

saran dari berbagai pihak guna untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk 

meningkatkan kualitas diri kedepannya. 
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 Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua orang 

terutama bagi penulis sendiri. Dan apabila pembaca tertarik dengan skripsi ini 

penulis mengharapkan agar dapat mengembangkannnya. 

 

        Medan, Juni 2019 

 

Sri wahyuni 
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