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Ekonomi, Universitas Negeri Medan dan juga selaku Dosen Pembimbing
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dan juga telah banyak meluangkan waktu kepada penulis selama dalam
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Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam
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10. Seluruh Teman-teman sesama stambuk AKP’09 lainnya yang tidak dapat

disebutkan satu persatu, terima kasih buat kebersamaannya selama

perkuliahan.

11. Dan kepada semua pihak yang memberikan dukungan dan doa kepada
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