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 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 

Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Motivasi terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) 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 terima kasih dan penghargaan yang sebesar-

besarnya kepada yang teristimewa dan terkasih kedua orang tua penulis yaitu 

Ayahanda Gojong Lingga, SH dan Ibunda Nurhayani Nasution karena telah 

membesarkan, mendidik, dan selalu sabar membimbing penulis dengan kasih 

sayang dan cinta yang tulus serta tak lupa selalu mendoakan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan untuk kedua 

saudara kandung penulis yang tersayang yaitu Abang Andri Syafitra Lingga, 
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hal apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 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 : 



iv 
 

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

Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan.  

4. Ibu T. Teviana, SE. M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 
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Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan 
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Ekonomi Universitas Negeri Medan.  
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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 
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9. Kepada Kak Ummi selaku Staff Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

yang telah memberikan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini. 
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khususnya dalam masa perkuliahan yaitu Guntur Agung, Adinda Ayu 

Layla, Chairatunnisa Ameyza, Zul Fadhli, Indri Arista dan Selvi Yulita 
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hanya di perkuliahan saja, dan tetap semangat buat Ica yang masih 

berjuang di medan pertempuran meraih toga. 

12. Kepada sahabat sedari dulu 6G yaitu Arisa Azudya, Riezka Syaftianing 

Andary, Rain Humaira, Anggi Annisa Magfirah, Regina Kaldera. Terima 
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berkeluh kesah penulis semoga persahabatan kita tetap terjalin baik. Dan 
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diberikan terutama buat Bani Maisyrah, Indah, Dedi, Siska, Tio, Lusia, 

Rio, Alex, Ibrena, Yanta, dan lainnya. Dan terima kasih untuk kelas 

Manajemen B 2012 khususnya Desy Dindasari tetap semangat berjuang 

meraih toga. Dan terima kasih untuk sahabat msdm khususnya kepada 

Atim dan Elma. Dan terima kasih untuk senior seperjuangan atas 

kebersamaanya selama pengerjaan skripsi khususnya Bang Defa, Bang 

Eros, dan Bang Hugo. 

14. Kepada teman-teman bermain yang telah membantu penulis dalam proses 
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