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Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena 
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6. Kepada kedua orang tua penulis; Ayahanda Suriyanto dan Ibunda 

Sumartini, yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan kasih 

sayang kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. PT. Asam Jawa Medan yang telah mengizinkan saya melakukan riset dan 

memberikan ilmu, serta pengarahan selama penulis melakukan riset. 

8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan staff Perpustakaan yang telah 

mendidik dan menyumbangkan ilmu pengetahuan selama penulis 

mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan tahap akhir. 

9. Semua pihak, rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dharmawangsa Medan 

dan kerabat-kerabat terdekat yang tidak dapat disebut satu persatu yang 

telah mendukung kepada penulis. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwaskripsi ini masih penuh dengan 
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