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penulis dapat menyelesaikan pendidikan selama perkuliahan dan terutama selama 

penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada 

amangboru penulis Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd yang juga telah memberikan 

arahan dalam menyelesaikan pendidikan selama perkuliahan serta penyelesaian 

skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada adik penulis yang telah 

mendoakan serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam 



 
 

penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, dengan segala ketulusan hati, penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

Medan. 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME, 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. Ahmad Hidayat, M.Si, selaku ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu T. Teviana, SE, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

6. Ibu Aprinawati, SE, MM, selaku selaku Dosen Pembimbing Akademik  

sekaligus, Dosen Pembimbing skripsi penulis yang bersedia meluangkan 

waktu dan memberikan bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini dapat 
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