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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim, syukur Alhamdulillah saya sampaikan atas 

kehadirat Allah SWT yang atas rahmat dan karunia-Nya, saya masih diberikan 

kekuatan dan kesehatan serta inspirasi-inspirasi yang sangat berharga untuk bisa 

melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.  

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Literasi Ekonomi dan Kelompok 

Teman Sebaya Terhadap Perilaku Pembelian Impulsif Untuk Produk 

Fashion Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2015 di Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan” disusun dalam rangka memenuhi 

persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan jenjang S1 pada Program 

Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Medan.  

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan, dorongan, 

motivasi dan petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini dengan 

hati yang tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

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

Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 

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

Ekonomi Universitas Negeri Medan. Terima kasih atas ilmu yang telah bapak 

berikan selama perkuliahan. 
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4. Bapak Drs. La Ane, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

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

Universitas Negeri Medan, serta dosen pembanding III saya. Terima kasih 

atas ilmu yang telah bapak berikan selama perkuliahan. 

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

serta sebagai dosen pembanding II saya. Terima kasih atas ilmu yang telah 

bapak berikan selama perkuliahan, maupun bimbingan dan nasihatnya. 

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

Ekonomi, serta dosen pembimbing akademik saya. Terima kasih atas ilmu 

yang telah bapak berikan selama perkuliahan, maupun bimbingan dan 

nasihatnya. 

8. Ibu Dr. Fitrawaty, S.P, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan dan motivasi 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta ilmu yang telah ibu 

berikan selama perkuliahan. Terima kasih juga karena ibu mau mendengarkan 

keluh kesah mahasiswa bimbingan ibu.  

9. Bapak Dr. M. Nasir, M.Si., selaku dosen pembanding I saya. Terima kasih 

atas ilmu yang telah bapak berikan selama perkuliahan, maupun bimbingan 

dan nasihatnya. 

10. Semua dosen yang pernah mengajari saya. Terima kasih atas ilmu, cerita 

tentang pengalaman hidup yang luar biasa, dan motivasi yang telah bapak dan 

ibu berikan selama perkuliahan. 
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11. Semua orang yang termasuk dalam sistem Universitas Negeri Medan, 

terutama di Fakultas Ekonomi, baik yang di Prodi Pendidikan Ekonomi, 

Perpustakaan FE, Tata Usaha FE, maupun ibu-ibu CS. 

12. Semua guru yang pernah mengajari saya di TK Aisyiyah Bustanul Athfal, 

SDN 95/96, SMP Negeri 7 Binjai, SMA Negeri 1 Binjai. Terima kasih atas 

ilmu, cerita tentang pengalaman hidup yang luar biasa, dan motivasi yang 

telah bapak dan ibu berikan selama saya bersekolah. 

13. Teristimewa kepada kedua orang tua, abang dan adik tercinta yang selalu 

mendoakan, memberi motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril 

maupun materi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.  

14. Teman-teman seperjuangan kelas C Reguler Pendidikan Ekonomi 2014 saat 

semester 1-2, dan tentu saja teman-teman seperjuangan kelas A Reguler 

Pendidikan Ekonomi 2014 dari semester 3 hingga sekarang. Terima kasih atas 

semua hal yang telah kita lewati bersama mulai dari hal yang menyedihkan 

sampai hal yang menyenangkan hingga disebut dengan kenangan dan susah 

dilupakan.  

15. Teman-teman di bawah bimbingan Ibu Dr. Fitrawaty, SP., M.Si terutama 

Riana dan Hilda teman berjuang dari mulai acc judul skripsi hingga 

menyelesaikan skipsi ini.  Terima kasih banyak atas nasihat, segala informasi, 

kekompakan, dan dukungan moril untuk mengerjakan skripsi ini.  

16. Seluruh teman-teman yang saya sebut comfort zone, terumatama Nela, Dea, 

Uway, Osy, Dwi, Desy, Finie, Nai, Cindy, Uun, dan yang lainnya. 

Terimakasih telah menjadi teman yang baik yang selalu menguatkan saya, 
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selalu memberi motivasi, selalu berbagi informasi apapun itu, dan selalu 

menolong saat dibutuhkan.  

 Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang 

membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak 

mungkin disebutkan satu persatu. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat guna 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

       Medan,      Juli 2018 
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