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ABSTRAK 

 

 Skripsi ini berjudul “ H. Asril Manan Biografi Seorang Pengusaha Di 

Kota Padang Tahun 1948-2009. Pokok permasalahan yang dikaji adalah 

mencoba mengungkapkan kehidupan pribadi Asril Manan, sukses dalam 

menjalankan usahanya dan ia seorang pekerja keras hal ini dibuktikan dengan ia 

tidak diam dalam menjalankan usahanya. Aktifitasnya sebagai pedagang yang ia 

lakukan yaitu: menjual Pakaian, usaha bemo,  hingga pedagang alat-alat mobil.  

Dengan melakukan pendekatan sejarah pengalaman hidup dan pengalaman 

pedaang alat-alat mobil, maka kajian ini mengungkapkan latar belakang keluarga, 

masa kecil, remaja dan pendidikan serta pengalaman saat  ia berdagang ketika itu. 

Metode yang digunakan adalah metode ilmu sejarah yang mencakup 4 tahapan 

yaitu, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber penelitian dihimpun 

dari studi perpustakaan dan kearsipan. Sejarah lisan atau penulisan lisan juga 

diterapkan sebagai pemecahan keterbatasan sumber tertulis yakni dengan 

menggunakan teknik wawancara yang terarah dan sasaran yang hendak dicapai 

adalah karya sejarah yang bercorak deskriptif-analisis. 

 Asril Manan merupakan seorang pedagang alat-alat mobil yang lahir di 

Sungai Batang, Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, pada 

tanggal 07 Mei 1948. Asril Manan adalah seorang yang tidak melanjutkan 

pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Atas, ia hanya tamatan Sekolah 

Menengah Pertama. Walaupun demikian ia adalah seorang pengusaha yang 

berhasil dalam mengembangkan usahanya, awalnya Asril Manan yang tamat 

Sekolah Menengah Pertama melanjutkan usaha ayahnya untuk berjualan pakaian. 

Setelah melanjutkan usaha ayahnya, Asril Manan ternyata ia lebih menyukai 

untuk berdagang alat-alat mobil, setelah mefokuskan untuk berjualan alat-alat 

mobil, dari sanalah usahanya Asril Manan mulai melebarkan usaha alat-alat 

mobilnya.   

 Dari penulisan Biografi Asril Manan ini dapat disimpulkan bahwa Asril 

Manan merupakan seorang pengusaha yang berhasil walaupun ia tidak 

menamatkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi dan ia seorang pekerja 

keras, hal ini dibuktikan dengan ia tidak puasdengan apa yang ia dapatkan 

sehingga terfikir untuk mengembangkan usahanya. Dalam setiap usaha yang 

dikembangkan Asril Mana, ia mengembangkan usahanya dengan kecerdasan dan 

sifat dagang yang diwarisi oleh ayahnya. Kelebihan dalam mengembangkan 

usahanya merupakan salah satu kelebihan Asril Manan yang terlihat dalam setiap 

ia berdagang. Asril Manan selalu mengembangkan usah dagangnya dengan 

sungguh-sungguh dan bersikap jujur, hal tersebut selalu diterapkan Asril Manan 

dalam kehidupan bersama keluarganya. 
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