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KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah Pemilik Kehidupan ini, dan Kepada 

Anaknya Yesus Kristus dan Roh kudus yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya 

berupa kekuatan dan kesehatan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang  berjudul‘’ 

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan Orangtua, Dan Minat Mahasiswa 

Terhadap Prestasi Mahasiswa Pendidikan Tataniaga Stambuk 2015 Fakultas Ekonomi 

Unimed.’’ 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi segala persyaratan memperoleh 

gelar sarjana pada Program Studi Pendidikan Tataniaga, jurusan Pendidikan Ekonomi, 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi 

ini masih Jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun dari segi tata bahasa. Oleh sebab 

itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, dan masukan, 

arahan serta dorongan semangat yang tak ternilai harganya.  
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ii 
 

5. Bapak Drs. Jhonson M,Si selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan  

6. Bapak Dr H. Arwansyah, M,Si selaku ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

7. Ibu Noni Rozaini,S. Pi, M.Si, selaku ketua Prodi Pendidikan Tataniaga Universitas 

Negeri Medan. 

8. Ibu Dr. Fitrawaty S.P, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak 

memberikan waktu, tenaga, nasehat, arahan dan masukan yang bermanfaat bagi 

penulis dalam pengerjaan skripsi ini. 

9. Bapak Drs. Mayor Sihombing M.Pd selaku dosen pembimbing akademik yang telah 

banyak memberikan nasehat selama proses perkuliahan 

10. Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah banyak memberikan arahan dan masukan 

yang membangun kepada penulis. 

11. Bapak dan ibu Staff pagawai dilingkungan Fakultas Ekonomi yang banyak membantu 

penulis semasa perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini. 

12. Terkhusus kepada kedua orangtua tercinta sebagai motivator terhebat, Ayahanda T 

Lumbantobing, dan Ibunda M boru Panggabean,Terimakasih telah membesarkan 

penulis dengan penuh cinta dan kasih, hingga saat ini tetap mendukung penulis dalam 

mencapai cita-cita, Tak terbalaskan segala jerih payah dan usahamu pak, mak , 

terimakasih untuk semuanya, panjang umurlah bapak mamaku, hingga kelak ku 

mampu bahagiakanmu, tangiangmi do da inong na parorot langkaki. 

13. Dengan rasa bangga dan Terimakasih Untuk keluarga besar 9 bersaudara, untuk abg 

Porman dan eda boru sinaga, Bg Ranto dan eda boru panggabean,abangku Charles . 

Bg manahan dan eda boru silalahi, dan adikkuh si pudan jacky, terimakasih ito2kuh, 

untuk semua dukungan kalian, terimakasih juga untuk kakak Tetty dan abg 
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Panggabean, ka Usi dan abg sinambela,dan kakak ku Tiarma,terimakasih untuk 

perjuanganmu kakanda, kalian lah kuatku dan aku bukanlah apa – apa tanpa kalian, 

14. Untuk keponakan yang ganteng dan cantik, Afandy, Evyta, Nesia, Pasca, Widia, Jose, 

Rian, Vanrey, Domi, terimakasih untuk keceriaan dan tawa kalian,semoga nanti 

menjadi anak yang berguna 

15. Untuk abg terbaik bg Goldameir Tampubolon dan  ka Evalina Nababan, keluarga 

baruku di perantauan ini, yang memberikan perhatian dan sukacita , terimakasih untuk 

semua dukungan dan kebersamaan kita , dan untuk kedua malaikat kecil alexsander 

dan Desty, panggilan bou hot-hot yang selalu membuat rindu ingin pulang. 

16. Terimakasih untuk seluruh keluarga kuh yang sudah mendukung penulis hingga 

sampai pada tahap ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu 

17. Terimakasih Kepada Dia yang telah mempertemukan kita di Miracle Small Group, 

layaknya orangtua yang memperhatikan kebutuhan jasmani dan rohani,kak Rouli 

lumbantoruan S.Pd, Bg Barita Butar-Butar S.Pd,dan kk Nyta S.Pd, terimakasih untuk 

kasih sayang abg dan kakak PKK ku, dan untuk wanita kuat miracle 

ktbkuh,dorti,elida,desi,april,okta dan bg miduk, yang sudah menyemangati dan 

mendoakan penulis saat pengerjaan skripsi ini, banyak hal yang sudah kita lewati, 

banyak cerita yang sudah kita ukir bersama- sama,semoga kita semakin bertumbuh 

dalam Dia.  

18. Teruntukmu calon pendamping wisuda yang sudah hadir, yang tidak pernah lupa 

untuk mengingatkan dan memotivasi untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini, 

tetaplah berjuang. Terimakasih yah... 

19. Untuk kortoisku, yang membuatkuh selalu dimanja dengan panggilan dedek 

terimakasih opung doli wahyu, opung boru tanty, ayah Resi, Mamak Novry, kakak 

tersayang Asri (mak bet), om geng alias yahya, oppa oky,bunda Bita, dan  sahabat 
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baikku Dedy alias petet dan syaipul alias cipeng, yang selalu membantu saat penulis 

minta tolong, dan tidak lupa abg digo alias Fazril,terimakasih untuk kebersamaan kita 

, dedek sayang kalian  teman seperjuangan PPLT SMP 23 MEDAN 

20.  Sahabatkuh Ade dan Kak Yo, terimakasih wanita gilakkuh sudah memberikan warna 

dimasa perkuliahan ini,teman gilak,teman cari tempat makan, berburu monja, sukses 

untuk kita.dan Untuk kapak geng, Ridho, Apri, Marta, Masri,Novi, kak meylin, 

selamat berjuang teman gilakkuh. Untuk Andre birong, makasih ndre, udah bantu 

selama penelitian. 

21. Untuk  kost 16 di jalan panglima, untuk teman satu kamar adikku meily ginting, yang 

selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi,teman berbagi cerita,belanja 

monja, yang terkadang lebih banyak gila dari pada warasnya,semangat untuk pplmu 

dek,  dan untuk tetangga sebelah kak eva, inri, christin, karlina, ka risma, rosa, dan 

juga marvel baby ganteng, terimakasih untuk kebersamaan kita. 

22. Untuk teman temankuh yang jauh dimata dekat dihati, teman seperjuangan masa Smk 

Daniel sitorus, Jenlis, Ester, yang selalu menyemangati penulis dalam pengerjaan 

skripsi ini, tidak lupa juga teman masa kecil, Devi,wanti, Rispa, Desi, Rimma, Ayu 

dan yang lainnya.  dan untuk edakkuh Nila situmorang Sukses untuk karir kita yah 

edak. 

23. Terimakasih untuk teman teman mahasiswa pendeko terkhusus untuk A reguler 

pendidikan Tataniaga 2013, terimakasih untuk kebersamaan kita selama ini,semoga 

kita berjumpa dikesuksesan. 

24. Terimakasih kepada adik- adik mahasiswa pendidikan tataniaga stambuk 2015 yang 

memudahkan penulis dalam melakukan penelitian 
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Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-  besarnya kepada seluruh 

pihak yang mendukung proses penyelesaia skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu 

persatu. Dan kiranya skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pihak sebagai bahan perbandingan 

lebih lanjut guna perkembangan ilmu pengetahuan. 

      Medan ,14 juni 2017 
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