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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kasih, 

dimana atas segala limpahan kasih karuniaNya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skipsi ini. 

Penulisan skipsi ini merupaka persyaratan untuk mengadakan ujian meja 

hujau, adapun judul skipsi ini adalah “ Hubungan Minat Berwirausaha Dengan 

Hasil Uji Kompetensi Pada Peserta Kursus ( studi kasus di kursus Keriahen 

Medan)” Dalam penulisan skipsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak terutama dari dosen pembimbing yaitu Ibu 

Dra.Nurmaya Napitu, M.Si dan Ibu Dra. Rosita Carolina, M.Pd Maka dalam 

kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Bapak  Prof. Dr. Abdul Hamit, M.Pd selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Medan beserta stafnya. 

2.  . Bapak  Prof. Dr. Sumarno, M.Pd selakun pembantu Dekan I Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Medan beserta stafnya. 

3. Ibu Dra. Lely Fridiarty, M.Pd selaku ketua jurusan PKK 

4. Ibu Dra. Dina Ampera, M.Si selaku sekretaris jurusan PKK serta Dosen 

penguji. 

5. Ibu Dra. Nurhayati Tanjung, M.Pd selaku Dosen Pembibing Akademik 

serta Dosen Penguji 
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6. Seluruh dosen- dosen PKK, khususnya dosen Tata Busana yang telah 

memberikan ilmu yang banyak kepada penulis. 

7. Ucapan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada suamiku terkasih 

Binner Julianto Simanungkalit, ST yang selalu mendukung, membantu 

dan memenuhi segala kebutuhan dalam penulisan skipsi ini. 

8. Ucapan terimakasih yang sebesar- besarnya juga kepada orang tuaku 

dan memberi dukungan dan kasih sayangnya, beserta seluruh keluarga 

besar. 

9. Semua teman- teman angkatan 08 dan 09 yang tidak bisa disebut 

namanya satu persatu. 

Penulis telah berupaya dalam penyelesaian skipsi ini, namun penulis 

menyadari bahwa masih banyak yang jauh dari kesempurnaan. Ahir kata penulis 

ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, biar 

Tuhan Yang Maha Kasih membalas segala kebaikan beliau, kiranya skipsi ini 

dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca,  

Medan,   Maret 2014 

 

Maeka Evi Ulina 
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