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KATA PENGANTAR 

 Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat-Nya dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis skripsi ini yang berjudul “Analisa 

Peningkatan Motivasi, Reward dan Human Relation Terhadap Prestasi Kerja 

Pada PT. Expravet Nasuba Medan”. Maksud dan tujuan pembuatan skripsi ini 

adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan S1 

Universitas Dharmawangsa Medan Fakultas Ekonomi Manajemen. Dalam 

penulisan skripsi ini cukup sering ditemui berbagai hambatan dan rintangan, tetapi 

berkat bimbingan serta nasehat dari semua pihak akhirnya dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Walaupun begitu, penulis tahu masih terdapat banyak keterbatasan dan 

kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis menerima berbagai 

saran dan kritik yang membangun agar di masa yang akan datang tulisan ini dapat 

menjadi lebih baik lagi. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

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

Dharmawangsa Medan. 

2. Bapak Sahnan Rangkuti, SE, M.AP selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Dharmawangsa Medan. 

3. Bapak M. Amri Nasution, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan. 
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4. Ibu Dra. Hj. Rohani Gultom, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi. 

5. Ibu Al Firah, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak 

membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh Staff Pengajar dan Pegawai pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Dharmawangsa Medan. 

7. Ayahanda Azwar dan Ibunda Tercinta Nelmawati yang telah mengasuh dan 

membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang. 

8. Buat seluruh keluarga yang telah mendukung serta memotivasi penulis dalam 

menjalani pendidikan. 

9. Buat Ayung Elta Mala Sari, S.I.Kom yang telah banyak membantu dan 

memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 

10. Buat teman-teman rekan mahasiswa Manajemen-C Universitas 

Dharmawangsa Medan, terima kasih untuk diskusi yang kita lakukan saling 

membantu satu sama lain. 

11. Pimpinan dan seluruh Karyawan PT. Expravet Nasuba Medan yang telah 

memberikan izin dan data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini. 

12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan moril maupun materil kepada penulis, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. 

Aamiin. 
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  Medan, Oktober 2019 
  Penulis 
 
 
 
  Aswanda 
  NPM : 15510402 
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