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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis 

untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Tataniaga Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Adapun judul skripsi ini 

adalah “Pengaruh Pengetahuan Komunikasi Bisnis dan Pemanfaatan Media 

Sosial Sebagai Sarana Pemasaran Terhadap Peluang Berbisnis Mahasiswa 

Pendidikan Tataniaga Stambuk 2013”. 

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk 

itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan rasa 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. 

3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas 

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 I penulis yang telah 
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memberikan kritik dan saran yang sangat berguna dalam penyusunan 

skripsi ini. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

7. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

8. Ibu Noni Rozaini, S.Pi, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Tataniaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

9. Ibu Ivo Selvia Agusti, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya 

yang telah memberikan banyak masukan, kritik dan saran serta bimbingan 

yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini. 

10. Bapak Drs. H. Thamrin, M.Si selaku Dosen Penguji II penulis yang telah 

memberikan kritik dan saran yang sangat berguna dalam penyusunan 

skripsi ini. 

11. Bapak Irwansyah, SE, M.Si selaku Dosen Penguji III penulis yang telah 

memberikan kritik dan saran yang sangat berguna dalam penyusunan 

skripsi ini. 

12. Para Dosen, Staff dan Pegawai yang ada di Fakultas Ekonomi Khususnya 

Dosen Program Studi Pendidikan Tataniaga dan Pendidikan Ekonomi atas 

segala ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama 

penulis menuntut ilmu di Universitas Negeri Medan. 

13. Teristimewa kedua orang tua penulis, yakni Bapak Sugiatno dan Ibu 

Sulasni yang telah memberikan dukungannya baik dalam bentuk moril 
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maupun materil. Terima kasih banyak karena telah berjuang 

membesarkan, mendidik, dan mencukupi semua kebutuhan penulis dari 

awal hingga akhir perkuliahan, semoga Allah SWT selalu memberikan 

kesehatan, umur panjang dan rezeki yang berlimpah. 

14. Abang penulis Andi Subarjo yang telah banyak memberikan dukungannya 

baik dalam bentuk moril maupun materil, semoga abang selalu diberikan 

kesehatan, umur panjang dan rezeki yang berlimpah. 

15. Kakak-Kakak penulis Khususnya Kak Ayu Lestari terima kasih karena 

telah banyak membantu penulis dari awal sampai akhir perkuliahan, baik 

dari segi materi, perhatian, dukungan, motivasi serta doa yang tiada henti-

hentinya, semoga kakak selalu diberi kesehatan, umur panjang dan rezeki 

yang berlimpah. Terima kasih juga kepada Kak Sri Neneng Agustini yang 

telah banyak memberikan dukungannya baik dalam bentuk moril maupun 

materil, semoga kakak selalu diberi kesehatan, umur panjang dan rezeki 

yang berlimpah.  

16. Sahabat - sahabat penulis Arifina Rasyid Putri, Ternama Teti Melisa 

Sihombing, Irene Julia Siahaan, Veronica Lumbangaol, Andriano 

Nababan, Jusuf Roni Siahaan, dan Riando Situmeang. Terima kasih atas 

canda tawa dan kebersamaannya selama ini. Semoga persahabatan kita 

tetap terjalin selamanya.  

17. Sahabat penulis Angelica Fajar Pitaloka yang sekarang juga lagi dalam 

proses penyusunan skripsi. Terima kasih karena telah meluangkan waktu 

untuk menemani penulis mencari buku dan selalu ada disaat penulis 
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butuhkan. Semangat nyekripnya, semoga apa dicita-citakan segera 

terwujud. 

18. Sahabat penulis Rizky Apriani Minarti, terima kasih untuk canda tawa dan 

kebersamaannya selama ini. Semoga persahabatan kita tetap terjalin 

selamanya. 

19. Teman – teman satu bimbingan skripsi dengan penulis Mayang Larasati 

Siahaan, Ovelia sinurat dan Novitasari Sipayung. Terima kasih untuk 

segala saran, kritik dan kebersamaannya selama ini, semoga kita selalu 

diberi kesehatan, umur panjang dan apa yang dicita-citakan selama ini 

segera terwujud. 

20. Melisa Rosalina Sitorus yang sudah banyak membantu penulis dengan 

meluangkan waktunya dan merelakan kosnya menjadi tempat diskusi demi 

terselesaikannya skripsi ini. 

21. Lia Aldiana dan Irma Yanti Sianipar terima kasih untuk canda tawa dan 

kebersamaannya selama beberapa waktu belakangan ini. Meski singkat 

tetapi mengandung banyak arti. Semoga pertemanan ini tetap terjalin 

selamanya.  

22. Mahasiswa Pendidikan Tataniaga Stambuk 2013 Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. Terima kasih karena telah bersedia menjadi 

responden penulis dan mau mengisi angket yang penulis tuliskan. Semoga 

Allah SWT mewujudkan apa yang sudah kalian cita-citakan selama ini. 



v 
 

23. Teman – teman seperjuangan A Reguler Pendidikan Tataniga Stambuk 

2013. Terima kasih untuk kebersamaannya selama ini. Semoga Allah 

panjangkan umur kita agar dilain waktu dapat berkumpul kembali. 

24. Teman – teman PPLT 2016 SMK Swasta Budisatrya Medan. Terima kasih 

untuk doa dan dukungannya. Semoga kita dapat menjadi orang – orang 

yang berguna untuk negeri ini.  

Atas segala bantuan dan jasa mereka, sekali lagi penulis mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya Semoga Allah SWT selalu memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya ke dalam kehidupan mereka. 

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

khususnya bagi penulis dan seluruh pihak yang membacanya.  
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