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 Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

yang telah memberikan berkat dan anugerah-Nya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Program Keselamatan dan 

Kesehatan kerja (K3) dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Karyawan 

Bagian Pengolahan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Dolok 

Sinumbah”. 

 Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi atau sebagai persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarja Ekonomi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. Selain itu penulis juga berharap skripsi ini dapat memperluas 

wawasan dan menambah pengetahuan pembaca khususnya mahasiswa manajemen 

mengenai program perusahaan khususnya mengenai Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3), disiplin kerja, dan produktivitas karyawan pada perusahaan perkebunan 

milik negara. 

 Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terbatas kepada kedua 

Orang Tua saya, Ir. Hasudungan Sitompul dan Ir. Sondang Roulina Simatupang 

karena telah membesarkan, mendidik,dan selalu sabar membimbing saya dengan 

penuh kasih sayang dan cinta kasih yang tulus sehingga saya dapat menyelesaikan 

studi S-1 saya dengan tepat waktu. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada 

kakakku Gladyscha Gysella Sitompul dan Gabriella Sweetania Sitompul serta adikku 

Geraldy Patar Sitompul yang selalu siap membantu dan memotivasi aku dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi 

ini, diantaranya adalah : 
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Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

4. Ibu T.Teviana, SE., M.Si selaku sekretaris Jurusan Manajemen Universitas 

Negeri Medan. 

5. Ibu Nurul Wardhani, SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi saya yang 

telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Seluruh dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan 

yang selama ini telah memberikan pengajaran selama menimba ilmu di Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

7. Bapak Ir. Edward Sitinjak selaku Manajer Unit PTPN- IV Kebun Dolok 

Sinumbah  serta seluruh karyawan yang yang telah ringan tangan membantu 

penulis selama melakukan penelitian. 

8. Sahabat-sahabat seperjuanganku “CICIBS ” ( Bella-Gyo-Fanny-Vita) dan 

teman-temanku yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih 

ya buat semua bantuan kalian, mudah-mudahan kita semua menjadi orang sukses 

dikemudian hari. Terima kasih juga buat Jerry Arlis Harahap yang selalu memberi 

semangat dan bantuan buat penulis. 



 Akhirnya penulis menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini tiada yang 

sempurna, demikianlah halnya dengan skripsi ini baik yang menyangkut isi maupun 

teknik penulisannya masih belum sempurna, karena itu penulis mohon maaf dan 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak- pihak yang membutuhkan. 
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