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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah 

memberikan Rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Pengaruh Komunikasi Intren dan Disiplin Kerja 

terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo”. 

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. Selain itu, penulis juga berharap kiranya skripsi ini 

dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan pembaca, secara khusus 

mahasiswa/mahasiswi Jurusan Manajamen. Penyusunan skripsi ini tidak akan 

terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih terutama kepada orang tua penulis 
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kasih kepada : 
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Medan. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si, P.hD. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 



iv 

 

3. Bapak Drs. Thamrin, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi 
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proses penulisan skripsi ini. Tidak ada kata-kata yang dapat saya ucapkan 

untuk kebaikan ibu, semoga Tuhan yang Maha Kuasa melimpahkan 

Rahmatnya untuk Ibu dan Keluarga.  

6. Bapak Drs. Humisar Sihombing Msi, selaku dosen Pembimbing Akademik 

yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan. Penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 

7. Seluruh Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Medan, yang telah banyak memberikan ilmu-ilmu kepada penulis selama 

menjadi mahasiswa. 

8. Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan atas 

bantuannya dalam administrasi penulis. 
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pengalaman yang penulis dapatkan seputar informasi Dinas Kesehatan yang 

dipaparkan panjang lebar, Terimakasih banyak pak. 

11. Kawan-kawan Manajemen A dan B 2012 yang menemani saya selama proses 

perkuliahan, (Marti Nova, Ria Angellina, Dona Elvira) untuk Surianta Karo-
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teman satu dosen pembimbing sikripsi (Rina angella, Siska, Surianta). Dan 
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membantu penulis. 
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memberikan dukungan, motivasi dan arahan kepada penulis dalam 

penyelesaian skipsi ini. 

Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama 

ini menjadi rahmat bagi kita semua.. Penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk 

menyelesaikan skripsi ini dan penulis menyadari masih banyaknya kekurangan 

yang diperbaiki lagi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi 

perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih 
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