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KATA PENGANTAR 

“Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh’’ 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas berkat, 

rahmat dan karunia – NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

Penyusunan bahan skripsi ini yang diajukan sebagai salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Dharmawangsa Medan yang 

berjudul “Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan Pada CV. Kencana Express Grup Medan’’. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari 

sempurna, baik dalam teknik penulisan, tata bahasa maupun nilai ilmiahnya. Karena 

itu penulis dengan hati terbuka menerima segala kritik dan saran yang sifatnya 

membangun, sehingga akan menjadi acuan bagi perbaikan di masa yang 

mendatang. 

 Dalam usaha menyelesaikan tugas akhir ini, penulis tidak terlepas dari 

bimbingan, perhatian, fasilitas, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis dengan segala 

kerendahan hati serta tidak mengurangi rasa hormat, perkenankanlah penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. Kusbianto, SH, M. Hum selaku Rektor Universitas Dharmawangsa 

Medan. 

2. Bapak Syahnan Rangkuti, SE, MAP selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Dharmawangsa Medan. 
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3. Bapak Syamsurizal, SE, MM selaku pembimbing I yang mana telah 

membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Umar Hamdan NST, SE, MM selaku Pembimbing II penulis, yang telah 

membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak/Ibu dosen seluruh staf pengajar dan pegawai pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Dharmawangsa Medan. 

6. Ayahanda Arif Budiman dan Ibunda Nila Ferawati atas doa, bimbingan dan 

kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis. 

7. Buat Abang saya Aryan Z, Kakak Saya Surya Ningsih dan Adik Saya Nur 

Fatimah. 

8. Pimpinan dan seluruh karyawan Pada CV. Kencana Express Grup Medan yang 

telah memberikan izin dan data yang penulis perlukan dalam pembuatan skripsi 

ini. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.  

“Wassalamualaikuam Warahmatullahi Wabbarakatuh” 

 Medan,     Oktober 2019 
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