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1. Bapak Dr.Kusbianto, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Dharmawangsa 

Medan. 

2. Bapak Sahnan Rangkuti, SE, M.AP selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Dharmawangsa Medan. 

3. Bapak M. Amri Nasution, SE, M. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan.  

 

ii 
 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



 

4. Bapak H. Edi Sofian, SE.MEI selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi. 

5. Bapak Umar Hamdan Nasution, SE, MM selaku Dosen Pembimbing II yang 
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nusa dan bangsa. 

9. Istri tercinta Asnita, S.Pd yang telah membantu dan mendukung serta 

memberikan semangat kepada penulis selama menjalani pendidikan hingga 

terselesaikannya penulisan skripsi ini. 

10. Buat seluruh keluarga yang telah mendukung serta memotivasi penulis dalam 

menjalani pendidikan. 

11. Buat adikku Elta Mala Sari, S.I.Kom yang telah banyak membantu dan 

memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 

iii 
 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



 

12. Buat teman-teman rekan mahasiswa Manajemen-D Universitas 

Dharmawangsa Medan, terima kasih untuk diskusi yang kita lakukan saling 

membantu satu sama lain. 
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