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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang 

senantiasa menjadi penopang dan teman terbaik penulis sepanjang hidup penulis. 

Hanya karena kasih, berkat dan kemurahan-Nya lah yang menuntun penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul karakteristik individu dan karakteristik 

pekerjaan terhadap kinerja karyawan PT. Kharisma Pemasaran Bersama 

Nusantara Cabang Medan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan  

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi kendala dan 

masalah, oleh karena usaha dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada penulis 

serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini dapat 

selesai. 

Untuk itu pada kesempatan ini ucapan terima kasih penulis sampaikan 

kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini yaitu kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Si, selaku rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Prof. Indra Maipata, M.Si., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 
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3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.si selaku Wakil Dekan Bidang 

Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

4. Ibu T. Teviana,SE, M. Si , selaku ketua Jurusan Manajemen di Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

5.  Ibu Hilma Harmen, SE, M.BA, selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah meluangkan waktunya untuk memberika bimbingan dan arahan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Seluruh bapak/ibu dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

7. Kepada bapak Sudiono selaku staff HRD PT. Kharisma Pemasaran 

Bersama Nusantara Cabang Medan yang telah membantu mengurus 

perizinan penelitian ini dalam perusahaan. 

8. Seluruh karyawan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara Cabang 

Medan yang telah membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini. 

9. Saudara-saudari saya yang telah mendoakan dan mendukung saya dalam 

proses pengerjaan penelitian ini. 

10. Burnok Klub yaitu Vita Burnok, Ance Burnok ( Poppy), Juni Burnok, dan 

Ecy Burnok  yang selama masa perkuliahan sampai saat ini sudah menjadi 

teman baik yang mendukung dan menghibur penulis. 

11. Teman-teman manajemen stambuk 2013 terkhusus Manajemen B 2013, 

Monita, Adelia Hura, Rizkia, Winda, dan semuanya yang terlalu banyak 

untuk disebutkan. Terima kasih untuk pertemanan, saran dan dukungan 

banyak yang sudah saya terima dari kalian. 
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12. Hamba-hamba Tuhan dari Yayasan pelayanan pengabaran injil Indonesia 

(YPPII) yang senantiasa melayani, mendukung dan mendoakan penulis 

sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan semangat dalam 

keadaan apapun. 

Kiranya Tuhan membalas semua kebaikan-kebaikan yang sudah semua 

pihak berikan. Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini 

masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki lagi demi penyempurnaan 

yang lebih lanjut dimasa yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan 

terima kasih. 
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