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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Yesus Kristus, Allah yang maha 

Kuasa karena Kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa 

pula syukur yang terus dipanjatkan oleh penulis atas berkat dan karunia-Nya. 

Adapun judul skripsi ini adalah Pengaruh Kompentensi SDM UKM, Inovasi dan 

Kinerja Terhadap Daya Saing UKM (UKM Tanaman Hias) Di Desa Bangun Sari 

Kecamatan Tanjung Morawa. 

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. Selain itu, penulis juga berharap kiranya skripsi ini 

dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan pembaca, secara khusus 

mahasiswa/mahasiswi Jurusan Manajamen. Penyusunan skripsi ini tidak akan 

terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih terutama kepada orang tua penulis 

Ayahanda Tantala Tarigan dan Ibunda Arapan Br.Saragih yang penulis hormati, 

sayangi, banggakan serta kasihi, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan, 

memberikan semangat, perhatian, kasih sayang, dan dorongan serta kecukupan 

materi kepada penulis hingga sekarang ini.  

Dan tidak lupa penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima 

kasih kepada : 

1. Bapak Prof. DR. Syawal Gultom, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 
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5. Bapak Dr. Kustoro Budiarta M.E, selaku dosen Pembimbing Skripsi Penulis 

yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, serta meluangkan waktu 

selama proses penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih 

sebesar-besarnya, semoga bapak selalu diberikan kesehatan.  

6. Bapak Lokot Muda Harahap, SE,M,Si. selaku dosen Pembimbing Akademik 

yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan. Penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 

7. Bapak Dr. Zulkarnain Siregar, ST,MM , Drs. Edison Sagala,MS , Hendra 

Saputra, SE.M.Si selaku Dosen Penguji Penulis yang telah memberikan 

masukan arahan dan masukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. 

8. Seluruh Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Medan, yang telah banyak memberikan ilmu-ilmu kepada penulis selama 

menjadi mahasiswa. 

9. Bapak/Ibu Staf Tata Usaha, dan Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan 

Digital Library. Terima kasih telah memberikan kemudahan kepada peneliti 
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10. Buat Kak Umi, Kak Putri, dan bang Adi terima kasih telah membantu dalam 

penyelesaian administrasi dikantor jurusan manajemen. 
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11. Pegawai Kantor Kepala Desa Bangun Sari yang telah banyak membantu 

penulis dalam mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis. 

12. Kakak dan Adik yang penulis yang tercinta, Ika Apriani Tarigan, Melisa 

Feronita Tarigan, Lisbet Theresia Tarigan, Andre Fernando Tarigan yang 

telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

13. Untuk yang terkasih abangnda Agum Hilkia Silalahi, yang terus 

mengarahkan dan memberikan motivasi dan semangat yang terus-menerus. 

Teruslah menabur kebaikan dalam segala hal. 

14. Buat yang terkasih Jesus Child’s Small Grup, terima kasih buat kasih sayang 

dan waktu kalian selama ini yang terus mendukung dalam pengerjaan skripsi 

ini. Buat ka’ve dan kak uli sebagai kakak rohaniku, buat bang alex, adel, 

angel, beta dan juni. Aku mengasihi kalian dan teruslah ada bersamaku di hari 

depan berikutnya nanti bee. 

15. Untuk adik-adik kelompok rohaniku, Eulogia Small Group: Kiki, Krisli, 

Desima, Desri dan Alfamega Small Group: Paiman, Kesya, Ivana, Cristi, 

Lasmaria. Aku mengasihi kalian dek, tetap bertumbuh dalam Tuhan. 

16. Untuk yang teristimewa para inang-inang, yang telah banyak membantu 

penulis memberikan dukungan dan motivasi yang sangat membantu tidak 

menyerah dalam penulisan skripsi ini, buat ranggi, friska, susi, helen. 

17. Untuk “Jalak Lovers-PBB-Wanita Strong”, bang ando, rindi, joel, elly, putri, 

nurida, srywi, henny, nia, keke, ezra, kak erni, silvia dan paula-po, olvin yang 

sangat penulis kasihi dan sayangi terimakasih untuk dukungan moral dan 

semangat yang terus diberikan. Terkhusus abang Alm.Johanes manullang 
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yang penulis kasihi, terimakasih selama hidup memberikan pelajaran yang 

berharga, bangga menjadi bagian dalam dirimu bang. 

18. Untuk Guru Sekolah Minggu GBKP Tanjung Morawa Kanan, mami monita, 

bik cece,bik rosda, kak melda, bang ricky, dessy, sinta, inke, maharani, kak 

sindy, tuahtah sipayung, dan seluruh anak sekolah minggu yang penulis 

sayangi terimakasih yang terus diberikan untuk penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

19. Teman – teman terdekatku dan seperjuangan manda, nur asnita, erwin, 

yohana, novita dan teman – teman sekelas Manajemen B 2013 yang telah 
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teman. 

20. Untuk setiap mereka yang mendoakan penulis dalam jauhnya jarak, buat 

caren gurusingan dan kak Shirly terima kasih dukungan kalian kak. 

Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis 

selama ini menjadi rahmat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa penulisan 
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kata penulis mengucapakan terima kasih.     
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