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KATA PENGANTAR 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul  “Pengaruh Lingkungan Kerja Dan 

Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. United Tractors, Tbk Cabang 

Medan.” 

Penulisan skirpsi ini dilakukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 

untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. Selain itu penulis juga berharap agar skripsi ini dapat 

memperluas wawasan dan menambah pengetahuan para pembaca, secara khusus 

mahasiswa/i di jurusan manajemen. 

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang 

teristimewa kedua orang tua yang sangat penulis kasihi dan sayangi Ayahanda 

Poniman dan Ibunda Atiek Saliman yang selalu mendukung dan mendoakan 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada abang-

abang saya tercinta, Doddy Tisna Permana dan Tommy Indra Prayoga yang 

juga selalu mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan mendukung penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M,Si, selaku rektor Universitas Negeri 

Medan. 
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2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan 

3. Bapak Drs. Ahmad Hidayat, M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

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

Negeri Medan. 

5. Ibu Dita Amanah, MBA, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

mengajari, memberikan saran, arahan dan masukan kepada penulis selama 

proses penyelesaian skripsi ini. Penulis hanya dapat mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya. 

6. Seluruh dosen di jurusan manajemen yang selama ini telah memberikan ilmu 

pengetahuan kepada penulis dan mahasiswa/i lainnya. 

7. Bapak Issac Antoni selaku Adm. Dept. Head (ADH) PT. United Tractors, Tbk 

Cabang Medan yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan 

penelitian. 

8. Seluruh Bapak/Ibu karyawan PT. United Tractors, Tbk Cabang Medan atas 

kerja samanya selama penulis melakukan penelitian di PT. United Tractors, 

Tbk Cabang Medan. 

9. Buat seluruh keluarga besarku, terimakasih banyak atas doa dan dukungannya. 

10. My Dear, Muhammad Ikhsan Nasution, yang selama ini telah mendukung, 

mendoakan, memberi semangat, dan membantu dalam penyelesaian skripsi 

ini. Semoga Allah SWT tetap menjaga kita dalam kebersamaan ini. 
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11. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini (Fannysari Pohan, 

Giofany Priscilia Sitompul). Semoga apa yang kita kerjakan ini akan berguna 

bagi banyak orang. 

12. Dan tak lupa juga untuk teman-teman pada Konsentrasi Manajemen Sumber 

Daya Manusia dan teman-teman Jurusan Manajemen A terimakasih karena 

telah memberikan bantuan dan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat 

selesai. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat 

banyak kekurangan baik yang menyangkut isi maupun teknik penulisannya. Oleh 

karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang 

bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis 

berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi bahan 

masukan dimasa yang akan datang. 

 

Medan,        Agustus 2012 

      Penulis  
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