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rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
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Akuntansi Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan. 
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penulis agar hasil studi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang membacanya. Oleh sebab itu penulis mengaharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 
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Maha Kuasa dan bantuan dari semua pihak serta dengan usaha yang maksimal 

sesuai kemampuan Penulis, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 
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