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 Puji dan syukur saya ucapkan pada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha 

Penyayang karena berkat kasih dan penyertaan-Nya senantiasa dalam hidup saya 

sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan.  

 Dalam penyusunan skripsi ini saya tentunya menemui banyak kendala 

namun berkat Tuhan dan semua orang yang senantiasa mendukung saya, segala 

kendala dapat terlewati dengan baik. Saya ingin mengucapkan terimakasih 

terkhusus kepada kedua orangtua saya papa B. Hutabarat (alm) dan mama           

N. Situmorang yang telah merawatku sedari kecil dengan penuh kasih dan sayang. 

Terimakasih mama buat semua yang kau berikan untuk anakmu, walau sendiri 

tapi langkahmu tak pernah goyah dalam menjaga dan membahagiakan anakmu. 

Selain itu saya juga ingin menyampaikan terimakasih dengan rasa hormat kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si. selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, M.E. selaku dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Drs. Thamrin, M.Si. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. La Ane, M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Drs. Jihen Ginting, M.Si., Ak. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dan selaku Dosen Pembanding 



Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik 

demi kesempurnaan skripsi ini. 

6. Ibu Yulita Triadiarti SE, M.Si., Ak. selaku Dosen Penasihat Akademik dan 

juga Dosen Pembanding Utama saya yang telah banyak membantu, 

memberikan arahan dan masukan kepada saya selama menjalani pendidikan 

di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan . 

7. Bapak Azizul Kholis, SE, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing saya hingga skripsi ini 

dapat diselesaikan. 

8. Bapak  Dr. Nasirwan, SE, M.Si. selaku Dosen Pembanding Utama saya yang 

telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik, saran, dan arahan guna 

menjadikan skripsi ini lebih baik lagi. 

9. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 

Medan yang telah memberikan ilmu yang menjadi bekal penulis untuk 

selanjutnya. 

10. Seluruh Staf dan Pegawai di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan 

terkhusus kepada Bg Riky yang telah membantu dalam segala urusan 

administrasi. 

11. Saudara-saudara yang sangat saya sayangi yaitu kak Yanthy Septherina H., 

kak Yenny Radiance H., Nico Adi Putra H., Yanto Gary N. H., dan Bg Rafles 

yang memberikan motivasi, semangat, dan membantu saya dalam 

menghadapi kendala khususnya dalam penyelasaian skripsi ini. Juga kepada 

si kecil baby boy Jackie, yang mampu mengubah stress menjadi tawa. 



12. Sahabat terbaikku Melly Gino R. yang selalu memberikan bantuan dan 

semangat kepada saya. 

13. Sahabat-sahabatku Sonya, Kristina, dan Evi yang menjadi tempat sharing 

dalam suka dan duka baik dalam perkuliahan maupun dalam kehidupan 

pribadi.  

14. Teman-teman Jurusan Akuntansi Angkatan 2009 lainnya yang selalu 

menemani dan menjadi motivasi dalam berjuang di bangku perkuliahan. 

Akhirnya pada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu 

yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan semangat. Semoga Tuhan 

selalu memberikan berkat dan rahmat-Nya yang senantiasa dalam kehidupan saya 

sekeluarga dan semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada saya selama 

perkuliahan.  

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saya mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan 

skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. 
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         Putri Mariana Hutabarat  


