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 Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala berkah dan 

hidayahNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini 

berjudul “Pengaruh Pengawasan dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas 

Kerja Karyawan Pt. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan”. Skripsi ini 

disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

 Penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada kedua orang 

tua, Ayah penulis Ibrahim dan Ibunda Aminah karena telah membesarkan, 

mendidik dan selalu sabar membimbing penulis dengan kassih sayang dan cinta 

kasih tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa 

kepada seluruh keluarga kakak Akmala Dewi A.M.Keb, adik tersayang Sunah 

Ermi, Muhammad Arsad,  dan Arkan. Seluruh keleuarga besar lainnya yang 

senantiasa selalu memberikan dukungan demi menyelesaikan skripsi ini. 
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4. Bapak Drs. Ahmad Hidayat, M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan sekaligus Pembimbing Skripsi penulis. 

Dan juga selaku dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan 

arahan, bimbingan, motivasi serta meluangkan waktunya dalam proses 

penyusunan skripsi ini. 

5. Ibu T. Teviana, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan . 

7. Kepada Kepala Bagian SDM pada PT Pelabuhan Indonesia I (persero) Medan 

yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian sekaligus kepada seluruh 

karyawan yang telah berpartisipasi dalam pengisian angket. 

8. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada abangda 

Muhammad Sholeh yang selalu ada dalam melakukan penelitian dan begitu 

banyak memberikan doa dan motivasi, semangat serta dukungan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

9. Ucapan terima kasih kepada sahabat yang selalu mengingatkan dalam 

penyelesaian skripsi ini Mawar Ningsih dan Puput Pratiwi. 

10. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang selalu 

meberikan dukungan dan informasi  yakni Ratna Dewi, Ikhsan Pakpahan, 

Nanda Fitria Endita, Zulpan Saputra, Riswan (icel), Abonk, Sisil, Lina, Ruri, 

Rambang Anandra, Lina, Lolita dan seluruh teman-teman sekelas 
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Manajemen A 2010 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang 

senantiasa mendukung dan menemani penulis dalam suka maupun duka. 

11. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar UKM Marching Band WSB 

Unimed, abangda Pane, bang Borbor, bang Masu, bang Musak, bang Rambo, 
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MB WSB yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu 

memberikan dukungan, motivasi dan menghibur penulis dalam penyelesaian 

skripsi ini.  

Penulis menyadari masih banyak terdapat keleemahan baik dari segi isi 

maupun tata bahasa, karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi 

ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan kita. 
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