
ii 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

dengan judul “Pengaruh Sosial Media Terhadap Minat Mahasiswa untuk 

Berwirausaha”. Tulisan ini diangkat berdasarkan ketertarikan penulis dengan 

melihat fenonema kemajuan teknologi dalam berbagai aspek termasuk aspek 

ekonomi yang menjadikan trend belanja online yaitu fenomena yang memadukan 

kemajuan teknologi berupa sosial media dengan kegiatan jual beli sehingga 

menarik untuk diangkat didalam penulisan penelitian ini. 

Selain itu penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelas Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Program Studi Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna, karenanya penulis 

mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi 

perbaikan kedepannya. 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah berjasa 

banyak dalam kehidupan penulis. Penulis selalu mengharapkan doa dan dukungan 

yang tulus untuk masa depan penulis. Semoga ini adalah awal dari prestasi-

prestasi yang akan penulis persembahkan untuk semua tetes pengorbanan dan 

lantunan doa yang tak pernah terputus untuk penulis. 
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Berikutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Drs. H.Thamrin, M.Si Selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Dr. Arwansyah, M.Si selaku ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Drs. Jhonson, M.Si, selaku Sekertaris Jurusan Pendidikan Ekonomi 

6. Bapak Dr. M.Fitri Rahmadana, SE, M.Si Selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan yang 

telah membantu penulisan skripsi dan memberikan kepercayaan, semangat 

dan dukungan moril baik secara langsung ataupun tidak langsung 

7. Bapak Indra Maipita, S.Pd, M.Si, Ph.d dan Munajat S.E., M.Si selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Akademik saya 

8. Dosen Penguji saya Bapak Drs. Thamrin M,Si, Drs. Jhonson, M.Si dan Ibu 

Ainul Mardiah, M.Si 

9. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi khususnya pendidikan Tata Niaga 

yang sangat membantu dan memberikan inspirasi penulisan ini. 

10. Teristimewa Alm. M Noor Rasyid dan Ibunda tercinta Rahma N Tobing. 

Terima kasih atas setiap lantunan do’a yang selalu mengiringi langkah kaki, 

sehingga beribu berkah mengiringi raga ananda, terkhusus ibunda tercinta 

yang tidak pernah lelah mengajarkan arti kehidupan dan keihklasan serta 
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berjuang dalam hidup. You are the best mother in the world that ever exist, 

ever. Love you mah. 

11. Abang dan Adik yang saya banggakan Bahrul Ulum Ranu Warjaya dan 

Aldilah Safitra Yang sedikit banyak menginspirasi dan memotivasi baik 

langsung ataupun tidak langsung dalam penulisan, segera menyusul untuk 

adiku Aldilah Safitrah kita buat orang tua kita bangga terkhusus mamah yang 

sudah 14 tahun belakangan membesarkan kita seorang diri tanpa mengeluh 

dan putus asa. 

12. Keluarga Besar ESQ WAY 165, FOSMA 165 SUMUT/NASIONAL, yang 

sudah menjadi keluarga dan rumah kedua saya, terimakasih atas support dan 

rasa kekeluargaan selama ini: Mas Hasan Basri, Bang Arif, Bang Heru, Bang 

Fahmi, Bambang, Kak dila, Kak Uci, Kak Wulan, Willi, Netha, dan semua 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Golden figthers. We are super team. 

Tetap saling mengingatkan dalam kebaikan. 

13. Keluarga Besar ESQ Aceh yang sangat luar biasa memberikan penulis rasa 

persaudaraan hingga saat ini Om is, Bunda Ovie, Bunda Ani, Kang Dadan 

dan Bunda Nova, Kak mita, kak putri, kak nisa, kak dila, my best brother ever 

bang Jack dan Bang isan seeker paradise. Tetap saling mengingatkan dalam 

jalan alloh.  

14. Sahabat Seperjuangan Anggi Azhar, Yafiq Edwin Putra, Dedy Syahputra, 

Fahrisal, Restu Nugraha, Radinal ismed, Muhammad Hanip, Muhammad 

Reza, Ade Tri Putra, Aqib Rizki akbar, Lola Imanda, Fadhilah Ananda Dega 

dan semua teman Reguler B Tata Niaga, Rekan rekan Fakultas Ekonomi. 
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Terimakasih atas persahabatan kita sampai detik makalah ini ditulis dan 

semoga tetap sampai kapanpun.  

15. Bapak Fitri Ramadhana, Irwansyah, Andri Zainal, M.Rizqi Zati, Kak Marlina 

dan kak Sandra Terimakash banyak atas saran dan dukungan moril kepada 

penulis dan kebersamaan yang telah terjalin semoga sampai kapanpun.  

16. Teman-teman indekos bg razi, bang fadhil, luthfi, muara kumpul, adi putra, 

agung, yang telah bersama penulis sejak awal. Keluarga besar Formasi Ar-

ruuh Universitas Medan Area, bang iqbal, bang taufik, kak jo, kak nisa, kak 

tika, bang bunaya, dll yang tidak bisa penulis ucapkan satu-persatu . 

Terimakasih atas support selama ini, semoga sampai kapanpun 

17. Semua pihak yang terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini 

memberi manfaat untuk semua orang yang membacanya. 

Medan, Agustus 2014 

Penulis, 

 

 

   Adha Rahmanul Ismail 

     NIM. 7101141001 
 


