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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan memanjatkan puji syukur 

kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi di Universitas Medan Area. Penulis menyadari sepenuhnya, 

bahwa di dalam penulisan Skripsi ini masih  banyak kekurangan atau masih 

jauh dari kesempurnaan. Hal ini di sebabkan keterbatasan kemampuan dan 

pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu untuk kesempurnaan Skripsi 

ini penulis mengharapkan saran, kritik dan perbaikan dari pembaca yang 

sifatnya konstruktif. 

Dalam  penyelesaian Skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan 

dan bimbingan serta dorongan semangat dari beberapa pihak, teristimewa 

kepada ibunda saya Mardiah.Spd dan ayah saya Bisma Antoni serta kakak dan 

adik saya Dian Kesuma Wardani dan Ririn Rismauli  yang mendo’akan penulis 

sehingga berhasil menyelesaikan strata satu pada Fakultas Ekonomi jurusan 

Manajemen di Universitas Medan Area dan dalam kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih dan rasa penghargaan kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya’kub Matondang, MA selaku rektor Fakultas 

Ekonomi Universitas Medan Area. 
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2. Bapak Prof. Dr. H. Sya’ad Afifuddin, SE, MEc selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Medan Area. 

3. Bapak Hery Syahrial, SE, MSi selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi 

Unitversitas Medan Area. 

4. Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, MSi selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area dan selaku Dosen Pembimbing I 

yang telah bersedia meluangkan waktunya, guna membimbing penulis guna 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Dra. Isnaniah LKS, MMA selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

bersedia meluangkan waktunya guna membimbing penulis dalam 

menyelesaikan tulisan ini.  

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf fakultas ekonomi yang telah 

mengajar dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan.  

7. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Manajemen stambuk 2011 pagi yang telah 

membantu penulis dalam memberikan data dan informasi demi terwujudnya 

skripsi ini. 

8. Ucapan terima kasih buat teman-teman saya, Edi Arianto, Yola, Apri, Endi, 

Adi 

9. Jurusan Manajemen angkatan 2010 dan seluruh teman – teman yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik 

dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



 
 
 

 iv 

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih 

jauh dari unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan 

kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya 

pengalaman yang penyusun miliki. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat 

terbuka dan lapang dada mengharap adanya masukan yang sifatnya 

membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini serta bermanfaat bagi penulis, 

pembaca, dan bagi penelitian selanjutnya. 

Semoga segala bentuk yang penyusun terima dari berbagai pihak dibalas 

oleh Allah SWT. Semoga Tugas Akhir ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan 

bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan 

Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Medan Area. Akhirnya semoga 

segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. 

Amin. 

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 

                                                                                    Medan, 29 September 2014 
                                                                                                    Penulis 
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