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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur 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. Perkebunan Nusantara IV (Persero) 

Medan”. 

 Penulisan skripsi 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 

Rusmanto dan Ibunda Fatimah yang selalu mendukung dan mendoakan penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada adik-adik saya 

tercinta, Dwi Nita dan Sri Handayani yang juga selalu mendukung penulisan 

dalam skripsi ini. 

 Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan memdukung 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.E, 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, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan nasehat-nasehat 

kepada saya demi kelancaran proses kuliah saya. 

5. Ibu Aprinawati SE, MM, 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. Seluruh Bapak/Ibu karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan 

atas kerja samanya selama penulis melakukan penelitian di PT. Perkebunan 

Nusantara IV (Persero) Medan. 

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

9. Buat teman-teman di manjemen B’10,  Terimakasih atas dukungan kalian dan 

semoga kalian sukses dalam penyusunan skripsinya. Jangan lupa masa-masa 

kita selama perkuliahan. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan baik yang mengankut isi maupun teknik penulisan. Oleh 

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

bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini dan bermanfaat dimasa yang 

akan datang. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. 
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       7101210010 


