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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang senantiasa 

melimpahkan seluruh berkat, rahmat dan ridho-Nya yang tak berkesudahan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Budaya 

Organisasi Dan Deskripsi Pekerjaan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Harian 

Waspada Medan”. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memperluas 

wawasan dan menambah pengetahuan pembaca. 

 Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya 

kepada yang teristimewa dan terkasih kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda 

Mohsa El Ramadan dan Ibunda Marina Munthe karena telah membesarkan, 

mendidik, dan selalu sabar membimbing penulis dengan kasih sayang dan cinta 

yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

 Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis  dalam 

menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada : 

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

Medan. 

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

Universitas Negeri Medan sekaligus Dosen penguji skripsi penulis yang telah 

memberikan saran dalam penyempurnaan skripsi ini. 
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3. Bapak Drs. Thamrin, M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

4. Ibu T.Teviana, S.E, M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

5. Ibu Dita Amanah, MBA selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Dr. Saidun Hutasuhut, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan serta 

masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih pula atas ilmu 

pengetahuan yang telah diberikan selama masa bimbingan. Suatu kehormatan 

dan kebanggaan bagi penulis mendapatkan kesempatan dibimbing oleh Bapak. 

7. Bapak Drs. Edison Sagala, MS, selaku Dosen Penguji Skripsi Penulis yang 

telah memberikan saran dalam penyempurnaan skripsi ini. 

8. Ibu Fauziah Agustini, SE, M.BA selaku Dosen penguji Skripsi penulis yang 

telah memberikan saran dalam penyempurnaan skripsi ini. 

9. Seluruh Bapak / Ibu Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan 

kepada penulis. Khususnya kepada Bapak Sulaiman Lubis SE, M.M selaku 

dosen pembimbing akademik penulis.  

10. Bapak / Ibu Pimpinan beserta seluruh karyawan PT. Harian Waspada Medan 

yang telah memberikan pengarahan dan ikut berpartisipasi dalam penyelesaian 

skripsi selama penelitian. 
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11. Kepada saudara-saudara kandung  penulis , Abangnda Ghali Baihaqi dan adik-

adik ku tersayang, Gheri Almujahid, Ghera Fakhira,dan  Ghena Mei Nabila 

yang tidak hentinya memberikan dorongan semangat , doa , dan dukungan 

nya. 

12. Kepada Nadya Trisna, yang telah setia menemani selama enam tahun. 

Terimakasih atas doa, dukungan, dan cintanya. Semoga Allah Swt senantiasa 

menjaga hati kita. 

13. Kepada Reindy, Fadil, Juned, Yudi, Zulpan, Didi, Rahman (Aseng), Oji, hendi 

Tanto, sukri, Dewi, dan Luli, terima kasih telah menjadi sahabat terbaik sejak 

sepuluh tahun yang lalu hingga saat ini dan semoga selamanya.  

14. Kepada para sahabat sekaligus orang-orang spesial selama masa-masa kuliah, 

Kiki, Fadil miraza,Ozza,Nurul, Icha,Zulmi,  Febri, Noni, Wulan,Dodi,  Bimo, 

upik. Terima kasih buat kebersamaannya dalam suka dan duka. Sukses buat 

kita semua, dan tetap semangat buat kalian yang masih berjuang di medan 

pertempuran meraih toga. 

15. Kepada teman-teman seperjuangan, kelas Manajemen A dan Manajemen B 

2011 ; Ahm.Fadil , Tya, Hanif, Jeni, Fahri, Juwita, Lena, Dwitha, Maesa, 

Amal, Sovi, dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu.Suatu kebanggaan bisa 

kenal dengan orang-orang hebat seperti kalian, terima kasih atas 

kebersamaannya. 

16. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu, terima kasih atas saran, doa, dan dukungan nya. 
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 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk 

itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan berguna untuk 

pengembangan diri penulis dimasa yang akan datang. Akhir kata penulis 

mengucapkan terimakasih. 

       Medan,       Maret 2015 

 

 

       Ghandi Mohammad 

       NIM. 7113210019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


