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Segala puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan 
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skripsi ini.

7. Bapak Muhammad Rizal, SE, M.Si Selaku Dosen Pembanding Utama 

yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam

penyusunan skripsi ini.

8. Bapak Muhammad Ishak, SE, M.Si, Ak Selaku Dosen Pembanding Utama 
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penyusunan skripsi ini.
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12. Seluruh pegawai dan staff administrasi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. Terutama kepada bang ricky yang telah banyak membantu 

dalam menyelesaikan skripsi ini.
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(jalil),Mei yang setia mununggu saya menyiapkan skripsi ini.

16. Teman seperjuangan futsal : ardi, andi, rahdiansyah, ari sembiring, zain 

“sunggal”, gintar, ade,oky dan yudi yang telah bnyak memberikan 

semangat dalam menyelesaikan skripsi,

17. Dan juga semua anak AKP 10 lainnya yang akan saya sebutkan satu per 
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selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
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(kak ony) dan seluruh keluarga besar akp 07’08’09 yang tidak bisa saya 

sebut namanya satu persatu.
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menyiapkan skripsi ini.
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20. Kepada my endless,siti nurhayati tambunan yang telah “mengetuk” pintu 

hati saya dan selalu memberikan doa yang tulus kepada saya untuk 

menyiapkan skripsi ini.

21. Dan juga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa 

kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. 
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para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Dan skripsi ini dapat 
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