
KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim  

Alhamdulillahi Robbil alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT. Karena atas berkat dan rahmat-Nyalah, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul pengaruh 

kompensasi dan pelatihan terhadap Kinerja karyawan pada PT.Pegadaian 

(Persero) Kanwil 1Medan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana 

Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

Salawat beriringkan salam penulis panjatkan kepada kehadirat Rasulullah 

Muhammad SAW, serta sahabat- sahat beliau.  

Selama penyusunan skripsi ini banyak hal yang telah penulis lalui, baik itu 

hal yang baik ataupun buruk. Dan hal itu menjadi pelajaran bagi penulis pribadi. 

Dan sepanjang proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pihak- pihak yang 

telah membantu memberikan motivasi hingga selesainya penulisan skripsi ini.  

Sehubung dengan selesainya skripsi ini penulis menyampaikan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak  Prof. Drs. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan beserta staffnya 

2. Bapak Drs. Kustoro Budiarta, ME selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

3. Bapak Thamrin,M.Si selaku Pembantu Dekan 1 

4. Bapak Drs. Ahmad Hidayat, M.Si selaku ketua jurusan Manajemen 



5. Ibu Dina Sarah Syahreza, SE, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi bagi 

penulis 

6. Ibu Dita Amanah, M.BA selaku dosen pembimbing akademik bagi penulis 

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan 

kepada penulis selama ini. 

8. Bapak  pemimpin cabang PT.Pegadaian (Persero) Kanwil 1 Medan. 

9. Seluruh karyawan dan karyawati PT.Pegadaian (Persero) Kanwil 1 Medan. 

10. Terima kasih yang tiada taranya untuk Ayah dan Mamak, yang telah 

memberikan dukungan dan tetap percaya kepada uli. Meskipun satu atau dua 

hal yang membuat perjuangan ini terasa berat. Tapi Ayah dan mamak tetap 

berdiri di depan untuk memberikan dukungan, dan uli bahagia karena Ayah 

dan Mamak bisa tersenyum bangga melihat uli yang sekarang. 

11. Kakanda tercinta Nurul fauziah Siregar, untuk dukungan materil dan morilnya 

selama ini. Bangga rasanya punya kakak seperti kak uji. Untuk adik- adik ku 

Nur Aisyah Siregar, Khadijah Siregar, dan Umi Kalsum Siregar, tetap 

berjuang dan buat bangga orang tua. 

12. Untuk keluarga kecil tulang Darwis dan Nantulang Eli, terima kasih yang 

sebesar-besarnya untuk dukungannya. Keluarga Uda Nas, tulang lagut, dan 

saudara- saudaraku yang lainnya. 

13. Untuk teman- teman seperjalanan Dani Arniati, Yulianti, terima kasih 

dukungannya dan untuk Ratna Dulika Siregar tetap semangat kawan. Dan 

untuk teman- teman Manajemen B 2010 Fitriani, Nora, Poppy, dan teman-



teman yang tidak disebutkan namanya, 4 tahun bukan waktu yang singkat dan 

senang mengenal kalian. 

14. Kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi demi terwujudnya Skripsi ini. 
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