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Puji syukur dan terima kasih penulis ucapkan kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan  waktu yang 
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Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Adapun judul skripsi ini 
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2015/2016”. 
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kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 
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moril dan untaian Do’a serta kasih sayang dan cinta yang tak terhingga 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

11. Teristimewa kepada kakak dan adikku tersayang Umroh Mahfudza Sihaloho 
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