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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, sumber kekuatan 

penulis dan yang telah mencurahkan berkat dan kebijaksanaan kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Hubungan 

Kecerdasan Emosional (Emotional Qoutien) dan Mata Kuliah Komunikasi 

Bisnis dengan Kemampuan Berwirausaha Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Tata Niaga Stambuk 2013 Universitas Negeri Medan”. 

 Penulisan skripsi ini merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar 

Sarjana Pendidikan bagi mahasiswa jenjang S1 pada Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh 

karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun dari semua pihak yang berkenan demi kesempurnaan skripsi 

ini. 

 Dalam penyusuna skripsi ini, penulis menerima banyak masukan, bimbingan, 

dan dorongan semangat yang tidak ternilai harganya dari beberapa pihak. Untuk itu, 

dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

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

2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 
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Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Drs. La Ane, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

5. Bapak Drs. Johnson, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan sekaligus Dosen Penguji Skripsi penulis  

6. Bapak Drs. H. Arwansyah, M.Si. selaku ketua jurusan Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

7. Ibu Noni Rozaini, S.Pi, M.Si. selaku ketua Prodi Pendidikan Tata Niaga Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan sekaligus Dosen Penguji Skripsi Universitas 

Negeri medan. 

8. Bapak Munajat, SE, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi peneliti yang telah 

banyak memberi bimbingan dan masukan serta arahan kepada penulis selama 

penulis menyelesaikan skripsi. 

9. Bapak Fitri Ramadhan, SE, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis 

yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta arahan kepada 

penulis selama penulis menyelesaikan studi. 

10.  Ibu Ainul Mardhiyah, SP, M.Si. selaku Dosen Penguji Skripsi di Universitas 

Negeri Medan. 

11. Bapak Irwansyah, SE, M,Si.. selaku Dosen Penguji Skripsi di Universitas Negeri 

Medan. Sekaligus menjaddi DPL dan juga menjadi sosok seorang abng di luar 
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kampus, bnyak pengalaman yang di berikan dan di ajarkan baik dalam 

pengalaman trip maupun berwirausaha. 

12. Para Dosen dan pegawai Pendidikan Ekonomi Prodi Pendidikan Tata Niaga 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan yang telah membantu penulis 

dalam studi dan dalam penyelesaian skripsi ini. 

13. Teristimewa dan dengan penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada Ayahanda Irwnasyah Nasution dan Ibunda Sri Maria 

Ningsih, Abang Bobby Setiawan Nasution dan Donny Tri Irawan Nasution, SE, 

atas segala doa, kasih sayang, motivasi, perhatian, dukungan moril dan materil 

yang senantiasa diberikan dengan tulus dan penuh kasih sayang kepada penulis 

sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Untuk bapak Dadal Angkoro, kepala divi pengembangan ekonomi dan umkm 

KPw BI SUMUT selaku pembina GenBI angkatan ke 2-3 terima kasih sudah 

menjadi sosok ayah yang sangat menginspirasi dan juga sangat bnyak 

memberikan masukan serta nasihat untuk terus berjuang di bangku kuliah 

15. Untuk yang tercinta dan terkasih Khoirun Nisa Barus, S.Ked. yang dari smester 3 

sampai sekarang telah banyak membantu dan memeberi semnagat serta doa yang 

tidak henti-hentinya kepada penulis selama masa studi hingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

16. Untuk rekan-rekan Generasi baru Indonesia (GenBI) Sumatera Utara angkatan ke 

2 terkhusus Nugraha, Fadly, Andreas, Taufik, Ihsan, Vanny, Syayu, Dhian, 
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Samuel, yang telah banyak membantu, memberi semangat, kebersamaan, doa, 

petunjuk-petunjuk, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

17. Untuk rekan-rekan Generasi Baru Indonesia (GenBI) Sumatera Utara angkatan 

ke 3 terkhusus Keke, lala, Trisnawan, Ari, Robby, Taufiq, Karin, Reza, Rezky, 

Ilmi, Tami, Febi, kamal yang telah banyak membantu, memberi semangat, 

kebersamaan, doa, petunjuk-petunjuk, dan motivasi kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini 

18. Untuk teman-teman seperjuangan selama skripsi Sulaiman Rangkuti, Pebi 
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yang saling memebantu dan memberi semangat selama penulis menyelesaikan 

skripsi ini 

19. Untuk Annisa dan Rista Gultom yang sudah menjadi tutor dadakan selama 

mengerjakan skripsi, yang tiap hari sabar atas pertanyaan-pertanyaan dan juga 

sabar untuk mengajri saya dalam menyelesaikan penelitian ini. 

20. Untuk teman-temanku mahasiswa Pendidikan Tata Niaga B Reguler 2013 yang 

namanya tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis terima kasih buat 
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21. Untuk teman-teman PPLT SMK Alwasliyah Pasar Senen Medan terima kasih 
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22. Semua pihak yang terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu baik bantuan material 

maupun spiritual. 

Akhir kata saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu, 

mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan 
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