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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat 

serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan 

Judul “Pengaruh Hasil Belajar Manajemen Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap 

Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Stambuk 2013 

Universitas Negeri Medan Tahun Ajaran 2016/2017”. Skripsi ini disusun untuk 

memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana 

di program S1 Jurusan Pendidikan Ekonomi Program Studi Tata Niaga  Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan . 

Dalam menulis Proposal penulis banyak mendapatkan bantuan dari banyak 

pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Drs Syawal Gultom M.Pd selaku rektor Universitas 

Negeri Medan, yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti 

pendidikan pada program studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas 

Ekonomi UNIMED. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita M.Si PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang 

Akademik Fakultas Ekonomi UNIMED. 

4. Bapak Drs. La Ane, M.Si selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan 

dan Prasaran Fakultas Ekonomi UNIMED. 



 

v 
 

5. Bapak Drs. Johnson, M.Si selaku Wakil Dekan III Bidang 

Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi UNIMED. 

6. Bapak Dr. H. Arwansyah, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Ekonomi UNIMED sekaligus Pembimbing 

Akademik dan Penguji saya, yang telah memberikan banyak 

bimbingan, arahan serta bantuan dalam perkuliahan saya. 

7. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Ekonomi UNIMED. 

8. Ibu Noni Rozaini, S.Pi, M.Si selaku Ketua Prodi Pendidikan Tata 

Niaga dan Dosen Penguji saya. 

9. Ibu Dr. Fitrawaty,SP.M,SI selaku dosen Pembimbing Skripsi saya 

yang sudah sangat membantu dan memberikan banyak bimbingan 

dengan sangat sabar selama saya mengerjakan Skripsi, serta sudah 

menjadi orang tua bagi saya dengan sangat tulus memberikan ilmu nya 

yang sangat berguna bagi saya. 

10. Bapak Drs. H. Thamrin, M.Si selaku Dosen peguji saya. 

11. Bapak/Ibu Dosen Pendidikan Tata Niaga beserta Staff pegawai. 

12. Penghargaan yang setinggi-tingginya saya persembahkan untuk kedua 

orangtua saya yang sangat saya cintai, terlebih kepada kedua bou ku, 

dan amang boru ku yang telah menjadi sosok ibu dan bapak bagiku 

yang sangat aku kasihi, begitupun kepada semua uda-uda ku yang 

sangat menyayangiku dan memanjakanku. Rasa syukur yang teramat 

besar karena telah terlahir dikeluarga yang membuatku memiliki 
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banyak orangtua yang mengasihiku, mendukungku, dan sangat 

membantuku dalam penulisan Skripsiku sampai saat ini. 

13. Teruntuk Abangku Edwin Yohannes , Kakakku Monica Yosephine, 

Adikku Ricky Yohannes, dan yang tersayang Kakakku Martha, 

Abangku Azis, dan kesayanganku Abel, Zimoi, Ella terimakasih sudah 

menjadi semangat hidupku, terimakasih sudah mendukungku dan 

mendoakanku dalam penulisan skripsi ini. 

14. Terkhusus buat sahabatku yang sangat ku sayangi : Vini Silalahi, Rani 

Nursada, Yunika Sijabat terimakasih tondi-tondiku yang telah 

memberikan dukungan dan doanya. 

15. Yang tersayang Theresya Sinaga Sahabat ku yang senantiasa 

mendukungku dalam setiap proses yang kujalani dalam penulisan 

skripsi ini. 

16. Terimakasih buat Dedek Yuni Indah kesayangan yang selalu nanyain 

skripsi biarpun jauh-jauhan. 

17. Terkhusus buat D’kortois (Separuh Jiwaku) : Opung doli Wahyu, Resi 

Gital, Om Geng, Oppaku Okky, Dedek hothot, Makbet, Ipul Cipeng, 

Dedy Buaya, Fajril Komodo. Yang sudah memeberikan dukungan 

bahkan bantuan setiap kali dibutuhkan, terimakasih banyak. Kalian 

yang terbaik. 

18. Teruntuk kalian yang hadir memberi kebahagiaan serta semangat baru, 

terimakasih untuk Lapet-lapet ku : Nova, Kak Rita, April, Rasmi, 

Rista. Terimakasih sudah membuat kenangan indah dalam penyususan 
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Skripsiku, serta memberikan semangat setiap harinya untukku, semoga 

kita tetap seperti ini sampai kapanpun. 

19. Teruntuk abang lucu, baik budi, terlalu jujur. Terimakasih sudah 

membuat ku mengenal orang yang mengajarkan ku arti apa adanya dan 

membuatku nyaman dengan tingkah konyol dan blak-blakkan, dan 

telah menjadi penyemangat ku, meski hanya diawal saja, terimakasih. 

20. Serta seluruh sahabat dan orang-orang tersayangku : Kak Yanti, Bg 

Tongam, Tikol, Dinol, Ribkol, dan yang tidak disebutkan. Aku 

mengasihi kalian. 

21. Seluruh pihak yang tidak disebutkan namanya yang juga ikut serta 

dalam membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

Penulis telah berupaya dalam penyusunan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya 

namun penulis menyadari begitu banyak kekurangan dari segi tata bahasa dalam 

penyusunan skripsi imi, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

sifatnya membangaun demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat 

bermanfaat dan memperkaya ilmu pengetahuan kita. 

Akhirnya penulis mengucapkan terimakaih atas semua dukungan dan bantuan dari 

berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini. 

      Medan,  Juni 2017 

      Penulis  

 

 

      Tanty Y. Tambunan 

      NIM. 7133141110 


