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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat 

rahmat dan petunjuk-Nya sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Proposal ini merupakan persyaratan akademik untuk melakukan penelitian dalam 

rangka penulisan Skripsi. Adapun judul proposal ini adalah “Hubungan Kemampuan 

Efikasi Diri Dengan Kesiapan Berwirausaha Di Bidang Kuliner Siswa SMK Swasta 

Pencawan Medan”.  

 Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih 

sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan berupa arahan 

dan dorongan untuk menyelesaikan proposal ini. Oleh karena itu penulis 

menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Ibu Dra. Adikahriani, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberi dorongan 

sampai proposal skripsi ini terwujud.  

2. Bapak Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd selaku Dekan Fakultas Teknik 

Unimed. Bapak Prof. Drs. Sumarno, M.Pd selaku Pembantu Dekan I Fakultas 

Teknik Unimed dan seluruh staf pengajar dan Tata Usaha. Ibu Dr. Dina 

Ampera, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga.  

3. Ibu Dra. Fatma Tresno Ingtyas, M.Si selaku Sekretaris jurusan Pendidikan 

Kesejahteraan Keluarga yang banyak membimbing dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

4. Ibu Dr. Erli Mutiara, M.Si Dosen Penguji Skripsi sekaligus Ketua Prodi yang 

telah banyak member arahan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. 

5. Ibu Dra. Frida Dinar, M.Pd selaku Dosen Penguji Skripsi yang banyak 

membimbing dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Unimed, khususnya di Prodi Pendidikan Tata 

Boga Fakultas Teknik, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada 

penulis selama perkuliahan. 



iii 
 

7. Bapak Restu Utama P,SH.MPd selaku kepala sekolah SMK Swasta Pencawan 

Medan yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian di 

lingkungan SMK Swasta Pencawan Medan dan Ibu Linda, ibu Elna dan ibu 

Iren selaku guru di Jurusan Tata Boga SMK Swasta Pencawan Medan, yang 

telah membantu penulis selama melaksanakan observasi dan penelitian di 

SMK Swasta Pencawan  Medan. 

8. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada orang tua serta 

kakanda dan adinda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan, 

semangat dan pengorbanan yang begitu besar sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  

9. Kepada seluruh teman seangkatan 2011 prodi tata boga reguler yang telah 

banyak memberikan semangat dan sumbangan pikiran dalam penyelesaian 

proposal ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan dapat 

membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi yang membutuhkannya. 

 

Medan, April 2016 

Penulis  

 

 

Ida Dani Simbolon  

NIM. 5113142021 
 


