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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat 

Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis yang 

berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik. Dan tak lupa pula Sholawat serta salam semoga tercurah atas 

Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta semoga 

semua umatnya senantiasa dapat menjalankan syari’at-syari’atnya, amin. 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan dan 

Kreativitas Terhadap Perencanaan Bisnis Pemula Mahasiswa Tata Niaga 

Stambuk 2014 Unimed”,  disusun dalam rangka memenuhi persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan mahasiswa jenjang S1, Jurusan Pendidikan 

Ekonomi, pada Program Studi Pendidikan Tataniaga Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan.  

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kesalahan, maka 

dari itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran dari pembaca agar 

penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. Penulis juga menyadari bahwa dalam 

penyusunan skripsi ini banyak sekali yang dibutuhkan, dan salah satunya yaitu 

dibutuhkan suatu motivasi, masukan, bimbingan dan kata semangat serta doa dari 

berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak diantaranya, yaitu : 
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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 H. Dr. Arwansyah, M.Si. selaku ketua Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si. Selaku sekertaris Jurusan Pendidikan 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu Noni Rozaini, M.Si selaku ketua prodi Pendidikan Tataniaga 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Irwansyah S.E, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus 

dosen pembimbing akademik saya, yang telah banyak membantu saya 

dalam penulisan skripsi ini, dan memberikan banyak bimbingan serta 

arahan sehingga skripsi saya dapat terselesaikan. 

7. Untuk yang tercinta dan terkasih ucapan terimakasih yang sebesar-

besarnya saya ucapkan kepada kedua orang tua saya ayahanda Arsad 

dan ibunda Saudah yang tiada henti memberikan dukungan serta doa 

yang begitu tulus dan tidak dapat saya ungkapkan serta saya tuliskan 

betapa berharganya mereka di kehidupan saya, karena merekalah saya 

dapat menyiapkan skripsi ini. Dan bukan hanya itu saja, karena 

merekalah selama ini yang banyak memberikan perhatian, serta kasih 

sayang yang tak terhingga, yang selalu memberikan banyak motivasi 
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dan dorongan sehingga saya dapat menjadi anak perantauan, jauh dari 

orang tua.  

8. Bang Yudi selaku staf di Program Studi Pendidikan Tataniaga yang 

telah banyak membantu saya dalam urusan surat- menyurat maupun 

informasi lainnya mengenai mahasiswa Pendidikan Tataniaga Fakultas 

Ekonomi Unimed stambuk 2014. 

9. Terkasih kepada kakak-kakak saya Asmidah, Masitoh, Yeni Mardiyani, 

Rahmayani, dan Nurazizah yang selalu memberikan dukungan buat 

saya, dan terkhususnya untuk kak yeni, yang selalu bertanya skripsi 

saya sampai dimana dikerjakan, dan selalu jadi teman curhat masalah 

pelajaran maupun masalah lainnya. dan untuk kak rahmayani yang juga 

selalu bertanya tentang skripsi saya, kapan sidang, kapan wisuda ? dan 

terkadang pertanyaan itu yang menjadi penyemangat buat saya 

menyelesaikannya. Dan untuk kak Nurazizah, kak Masitoh, dan kak 

Asmidah juga tidak ketinggalan memberikan motivasi dan semangat 

yang luar biasa sehingga skripsi saya dapat terselesaikan.  

10. Teristimewa untuk Sahabat We Are One + Arifina Rasyid putri. Yaitu 

Annisa, Annisa Putri Siregar dan Fitri Rhamadhani yang telah banyak 

memberikan semangat untuk menjalani segala aktivitas. Sahabat gila-

gilaan, sahabat susah senang, sahabat ngerjain tugas, sudah kenal sifat 

pribadi masing-masing. Dan telah banyak membantu khususnya 

penyusunan skripsi ini. Dan selalu saya repotkan dengan banyak 
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pertanyaan. Semoga persahabatan kita bukan hanya di perkulihan saja, 

melainkan bertahan selamanya. Aamiin. 

11. Teristimewa untuk sahabat Ladies Kost, yaitu Zuhriyah S.Pd, Arum 

Lisnawati S.Pd, Rustiah, Maulida Agustina, dan teman satu kamar saya 

Rani Fransiska yang selalu menghibur dan mengisi hari-hari dengan 

tingkah masing-masing. Yang sering main ludo, nonton film, dan koro-

koro sendiri di kos biar hemat tanpa biaya. Dan tak lupa juga 

memberikan banyak kata semangat dan dorongan untuk penyusunan 

skripsi saya.  

12. Teristimewa untuk sahabat saya selama sekolah sampai saat ini yaitu 

Waridah S.Pdi, sahabat gila-gilaan waktu SMA hingga sekarang, 

sahabat curhat,  sahabat segala-galanya dan yang selalu memberi kata 

semangat dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, dan untuk 

Rahayu Dahliawati yang juga sahabat saya dari sekolah sampai 

sekarang, yang selalu jadi teman melalak juga, dan juga selalu 

memberikan kata semangat dalam segala hal terutama dalam 

penyusunan skripsi ini. 

13. Teristimewa untuk teman saya Muhammad Yusuf yang telah 

memberikan motivasi, kata semangat dan bantuan ilmu kepada saya 

untuk mengerjakan skripsi saya ini.  

14. Teristimewa untuk sahabat IPS 3 MAN Kisaran alumni 2013 yang 

sekarang sudah menjalani kehidupannya masing-masing. 
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15. Dan untuk Mbah Goggle yang telah begitu banyak memberikan 

informasi  kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

16. Teristimewa kepada teman- teman seperjuangan B Reguler Pendidikan 

Tataniaga Stambuk 2013.  

 

Akhir kata saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu, 

mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan 

namanya satuper satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas 

segala yang telah diberikan dan dilakukan kepada saya. Saya berharap semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan, 

amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medan,   Agustus 2017 

 

 

 

 

Wira Aulia Safitri 

NIM: 7131141125 
 


