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kesempatan kepada penulis untuk merasakan seluk beluk kehidupan ini, juga atas 

bimbingan dan perlindunganNya yang penulis rasakan setiap saat sehingga 
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SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan T.A. 2011/2012” yang merupakan syarat untuk 

memperoleh sarjana pendidikan di Fakultas Ekonomi UNIMED. 

  Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak menemukan 
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22. Tidak lupa juga kepada semua pihak yang mungkin tidak dapat disebutkan 

satu persatu dalam tulisan singkat ini, yang mana telah memberikan dukungan, 

waktu dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
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