
 
 

ii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

kebaikan dan kemurahannya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik 

sesuai dengan waktu yang direncanakan.  

Adapun judul dari skripsi ini adalah “Kiat Sukses Pengelolaan Usaha 

Dagang Sari Minang Di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area”. Disusun 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Pendidikan Luar Sekolah, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan. 

Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang 

dihadapi penulis, namun semuanya teratasi berkat bantuan dan dorongan dari 

berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis sampaikan untaian terimakasih 

kepada semua pihak yang telah membantu, terkhusus kepada kedua orangtua 

tercinta atas kasih sayang, semangat serta dukungan moril dan materilnya mulai 

dari awal hingga selesai perkuliahan ini. 

Akhir kata penulis sangat berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa 

saja yang membacanya, terutama sebagai bahan masukan bagi berbagai pihak 

yang terkait dengan permasalahan yang diangkat menjadi judul skripsi ini. 

 

Medan,  Juli 2016 

           Penulis 

 

Sevilla  

NIM. 1113171028 

 



 
 

iii 
 

UCAPAN TERIMA KASIH  

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan syukur 

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya yang telah memberi 

kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun 

judul skripsi ini adalah “Kiat Sukses Pengelolaan Usaha Dagang Sari Minang 

Di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area”. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Dr. Nasrun, MS selaku selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Prof.Dr. Yusnadi, MS selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan serta sebagai dosen penguji dan 

Dosen Penasehat Akademik. 

4. Bapak Drs. Aman Simaremare, MS selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan 

Keuangan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang 

Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

6. Ibu Dra. Rosdiana, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

7. Bapak Dr. Sudirman, SE, M.Pd. selaku Sekretaris jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan dan sebagai 



 
 

iv 
 

dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberi bimbingan dan saran 

pada penulis dari awal sampai dengan selsainya penulisan skripsi ini. 

8. Bapak Drs. Elizon Nainggolan, M.Pd selaku dosen penguji yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan 

penulis selama ini dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

9. Ibu Sani Susanti,M.Pd selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu, 

tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama ini 

dalam menyelesaikan penuliasan skripsi ini.  

10. Kakak Surya  Indrawati, M.Pd, Bang Setiyadi S.Pd dan seluruh Staf Pegawai 

Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian 

administrasi mahasiswa dan surat menyurat. 

11. Seluruh Dosen Jurusan Pendidikan Luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan 

UNIMED yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan serta seluruh 

civitas Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan penulis juga 

ucapkan terimakasih. 

12. Bapak  Erman Husin dan Ibu Indresnawati selaku pengelola Usaha Dagang 

Sari Minang yang telah meluangkan waktunya dan memberi  kesempatan 

melakukan penelitian dan sangat membantu penulis selama melaksanakan 

penelitian. 

13. Teristimewa untuk kedua orang tua saya ayah (Thamrin) dan mama 

(Jemedah), Telah mendidik, menjaga, serta menyayangi penulis tanpa pamrih 

selama hidup penulis terima kasih atas segala kasih sayang dan cinta yang 

ayah mama berikan, cinta kalian yang membuat penulis terus semangat. 

14. Teristimewa untuk kakak Mahdalena abang Usman yang terus mengingatkan 

penulis serta adik Lisna wati yang setia menemani penulis, adik Sukma serta 

keponakan penulis Arick yang terus memberikan semangat kepada penulis. 



 
 

v 
 

15. Terima kasih kepada saudara Hazmizan yang banyak membantu penulis 

dalam menuangkan ide dalam menulis. 

16. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Dini wahyuni, dan saudari Siti 

rahma yang banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

17. Kepada Rekan Kini-Kana kepada Mizan, Putra, Nuriady, Harapan, Hanafi  

penulis ucapkan terima kasih atas ilmu mengenai pengelolaan usaha semoga 

usaha yang kita ciptakan dapat bermanfaat dan selalu semangat dalam 

mengejar mimpi kita, semoga kita dapat membanggakan orang tua dan 

Daerah kita Amin. 

18. Kepada sahabat yang banyak membantu kak Fiqis, kawan seperjuangan Nita, 

Yani, Ana, Purya serta kawan seperjuangan dalam skripsi Yyunata, bang 

Usuf, Dini, Kawan seperjuangan Seminar dan ujian meja Hijau Ronius, bang 

Maruba, bang Usuf, Mam, Alawi, Ester,Arnold semoga ilmu yang kita dapat 

bermanfaat, terima kasih atas motivasinya selama bertempur di kampus 

Hijau. 

19. Teman-teman mahasiswa PLS Reguler & Ekstensi 2011 yang telah banyak 

membantu penulis dalam perkuliahan selama ini. 

Mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis tentu skripsi ini masih 

terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bermanfaat dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. 

 

Medan,  Juli 2016  

Penulis 

 

 

 

Sevilla 

NIM: 1113171028   


