
KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin 

Kerja terhadap Kinerja Pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana Kota Medan”. 

Penulisan skripsi ini bertujun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan para pembaca, khususnya mahasiswa/i Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang tersayang 

dan teristimewa Mama Suriati Diran, SH dan Papa Ismail Siregar, SH yang telah 

memberikan dukungan baik moril maupun materil serta kasih sayang yang sangat 

penulis butuhkan. Terimakasih yang tak terhingga kepada Mama yang selalu 

mendukung dan memberikan semangat dan doa tak henti-hentinya agar penulis 

dapat  menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang tak terhingga juga penulis 

ucapkan untuk Papa yang dari awal sudah memberikan kepercayaan dan 

dukungannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada saat yang 

Papa inginkan. Beruntungnya penulis menjadi anak Mama dan Papa. Skripsi ini 

penulis persembahkan dengan sepenuh hati untuk Mama dan Papa. Terimakasih 

atas jerih payah Mama dan Papa yang telah memberikan dan memenuhi semua yang 



penulis butuhkan sedari dulu sampai saat penulis menyelesaikan pendidikan ini. 

Terimakasih yang teristimewa juga penulis sampaikan kepada bang Dimas Awan 

Pramudia Siregar,SE yang telah memberikan nasihat, masukan yang luar biasa 

dan semangatnya kepada penulis sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :  

1. Bapak Prof. DR. Ibnu Hajar, M.Si, selaku Rektor Universitas Negeri Medan. 

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

Negeri Medan. 

3. Bapak Drs. H. Thamrin, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

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

Medan. 

5. Ibu Dita Amanah, M.BA, selaku Sekretaris Jurusan, yang telah banyak 

membantu urusan administrasi. 

6. Ibu Hillma Harmen, SE, M.BA, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

senantiasa memberikan bantuan, saran, kritik, nasehat dan masukan yang 

membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Dosen Penguji Ibu Dita Amanah, M.BA, Ibu Fauzia Agustini, SE, MSi, Ibu Sri 

Rezeki SE, MSi yang telah  memberikan bantuan, kritik, saran, nasehat dan 

masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

8. Dosen-dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan 

yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dari awal hingga penulis 

menyelesaikan skripsi ini. 



9. Terimakasih kepada om Drs. Chairul Azmi Hutasuhut, M.Pd , dan tante Dra.T. 

Lafalinda M.Pd, yang telah memberikan perhatian dan dukungannya kepada 

penulis dari awal hingga penulis selesai menempuh pendidikan ini. 

10. Bou Tri Ratih Handayani, SH, MM yang telah membantu penulis dalam urusan 

administrasi dan izin di BALITBANG kota Medan. 

11. Bapak / Ibu pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kota Medan yang telah membantu penulis saat melakukan penelitian ini. 

12. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar yang secara langsung dan tidak 

langsung memberikan bantuan berupa dukungan, doa dan perhatiannya kepada 

penulis. Terimakasih kepada Bou, Om dan Tante serta kakak dan adik-adik 

sepupu juga keponakan-keponakan yang tidak bisa disebutkan namanya satu 

persatu yang terus memberikan dukungannya hingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  

13. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang dari dulu bersedia 

meluangkan waktu, pikiran dan pundaknya untuk penulis sandari saat senang 

maupun sedih. Terimakasih teristimewa kepada Ahmad Al qodri Siregar, 

Ayesha Adisti Asbi dan Delvi Zahara Tarigan. Penulis menyayangi kalian 

selamanya. Semoga kita tetap akan seperti ini sampai akhirnya kita sudah 

menemukan sebelah bagian dari hidup kita ya. 

14. Terimakasih kepada sahabat yang beruntungnya penulis temukan di 

Manajemen Univeristas Negeri Medan, Juwita Sari Nasution, Tya Wildana 

Hapsari Lubis, Siti Khadijah Matondang, Lena Syahfitri, Soviani Yosephine 

Harefa dan Ozza Bella Anggina. Bukan hanya sekedar sahabat, tapi kalian 



sudah menjadi bagian dari hidup penulis. Banyak suka duka yang telah kita 

lewati sampai pada akhirnya kita sampai di saat sekarang ini. Terimakasih 

semuanya. 

15. Kepada Gebrina Rizki, terimakasih atas obrolan super (gak) penting yang setiap 

hari kita buat ,geb. Terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik.  

16. Kepada yang terhebat yang terus memberikan dukungannya, Armanda, Jijah 

Siregar, Mimi, Lily, Corry, Tari,  Ibal keleng, Meme, Namira, Ibal botak. 

17. Kepada kak Tiwi, terimakasih atas dukungan dan semangat yang kakak berikan 

sampai penulis menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah mau direpotkan 

dengan banyak pertanyaan,kak. 

18. Kepada teman seperjuangan seminar dan sidang meja hijau Jenny, Noni 

Hariyanti, Fadil Miraza. Panjang perjuangan kita hingga sampai pada saat ini. 

Terimakasih untuk kalian. 

19. Kepada teman-teman Manajemen B 2011 yang namanya penulis ukir dihati, 

terimakasih atas perjalanan indahnya, segala macam memori indahnya dari 

awal hingga akhir kita menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Medan, semoga apa yang kita cita-citakan tercapai. Dan sampai jumpa lagi 

dengan cerita yang lebih mengesankan. 

20. Kepada teman-teman Manajemen A 2011 yang namanya tak bisa disebutkan 

satu persatu, terimakasih atas bantuannya. 

21. Terimakasih kepada kak Yohanna dan Sari yang sudah membantu urusan 

administrasi dari awal penulis melakukan penelitian ini. Maaf sudah terlalu 

merepotkan. 



22. Terakhir, terimakasih penulis ucapkan kepada pihak yang namanya tak penulis 

cantumkan, terimakasih atas doa yang diam-diam kalian panjatkan tanpa 

sepengetahuan penulis dan dukungan serta semangatnya. Semoga Allah selalu 

memberikan perlindungan dan RahmatNya. Amin.... 

Penulis telah berusaha sebaik-baiknya dalam menyusun skripsi ini dan 

penulis juga merasa bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat 

banyak kekurangan menyangkut isi maupun teknik penulisan yang harus diperbaiki 

lagi. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para 

pembaca yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. 

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. 
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