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Puji syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk berkat dan 

karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Gender dan Tempat Tinggal Terhadap Literasi Keuangan Mahasiswa Angkatan 

2014 Pendidikan Tataniaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan” 

dengan baik. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi, Program 

studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh 

karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi 

kesempurnaan skripsi ini, 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak menerima bimbingan, arahan 

dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan dan ketulusan 

hati peneliti pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si., Ph. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Uiversitas Negeri Medan. 
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3. Bapak Dr. H. Arwansyah, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Universitas 

Negeri Medan dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

membimbing saya selama proses perkuliahan 

4. Ibu Ainul Mardhiyah S.P.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah bermurah hati dan memberikan waktu, bimbingan, dan arahan serta 

masukan kepada peneliti, dan melakukan koreksi terhadap isi skripsi ini 

untuk perbaikan sewaktu penyusunan sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 

5. Ibu Noni Rozaini selaku Ketua Prodi Pendidikan Bisnis yang telah 

memberikan izin melaksanakan penelitian. 

6. Teristimewa peneliti sampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada orangtua tercinta, Bapak K. Ambarita dan Ibu 

R.E.Hasibuan yang telah membesarkan, mendidik, mengajar, membimbing, 

memberikan semangat dan doa yang sangat berarti sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan studi dan skripsi ini. 

7. Terimakasih peneliti sampaikan kepada adik-adik saya Hotria 

Ambarita,Hasiholan Owen Ambarita, dan Dennis Ambarita serta keluarga 

besar yang telah banyak membantu baik dalam hal dukungan, perhatian, 

dan doa-doanya. 

8. Terimakasih peneliti sampaikan juga kepada  partner saya Richard Norman 

Simbolon yang sudah menemani saya mulai dari masuk perkuliahan hingga 

sampai detik ini yang telah memberikan dukungan,perhatian, materi, waktu, 
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dan tenaga untuk peneliti. (Jangan bosan-bosan untuk tetap menyemangatin 

aku ya  ) 

9. Buat sahabat-sahabat tercinta 3DH AGEP (Helmy Dayanti Pasaribu, Devi 

Tamala Br Ginting, Dwi Rizki Eriyana) yang  sudah terjalin sejak masuk 

kuliah sampai sekarang, dan mudah-mudahan akan tetap kompak sampai 

tua nanti. Terimakasih sudah selalu setia menemani dan memberikan 

motivasi serta semangat dalam pengerjaan skripsi ini, sekaligus tempat 

curhat peneliti yang paling baik. Lope you gengssss :* 

10. Terimakasih buat Member Manjahku (Roberto Sihotang,Fera Arista,dan 

Dwi Rizki Eriyana) yang sudah memberi motivasi dan bantuan supaya 

terselesaikan skripsi ini. 

11. Buat teman-teman kelas B Reguler Pendikan Bisnis 2014, teman satu 

seperjuanganku, terimakasih buat kebersamaan yang kita jalani berjuang 

bersama-sama untuk bisa sampai titik akhir ini dalam susah maupun senang. 

12. Buat teman-teman satu dosen PS  yang terrrr-sabarrrrr yang sama-sama 

sedang berjuang juga, semangat buat kita  

13. Buat teman-teman seperjuangan PPLT Amir Hamzah Medan dan 

khususnya untuk Crunchy Crunch yang terebentuk selama masa PPL 

berlangsung, terimakasih buat kebersamaan dan kekompakan yang terjalin 

selama PPL bahkan sampai sekarang serta teman-teman sepermainan 

lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti ucapkan 

terimakasih. 
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14. Terimakasih juga untuk itok ku Joel Tarihoran yang sudah memberikan 

motivasi agar terselesaikan nya skripsi ini.. 

Peneliti mennyadari, kemungkinan masih terdapat kekurangan dalam skripsi 

ini, oleh sebab itu peneliti mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi kita semua. 
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