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Dengan iringan do’a dan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang 

telah memberikan kesehatan, ketabahan dan kesempatan kepada penulis sesuai 

dengan kemampuan yang ada telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi. 
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syarat untuk dapat menempuh ujian dalam memperoleh gelar Sarjana Manajemen 
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dikemukakan yaitu: “Pengaruh Keterampilan dan Pengalaman Kerja 

Terhadap Kemampuan Kerja Karyawan Pada PT. Pilar Utama Asia 

Medan”. 
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Universitas Dharmawangsa Medan. 

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

Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan dan juga selaku Dosen 

Pembimbing I yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan kepada 
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berkenan memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada penulis 

sehingga dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini. 
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5. Bapak Pimpinan PT. Pilar Utama Asia Medan yang telah mengizinkan penulis 

untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data yang diperlukan untuk 

penyelesaian skripsi ini. 

6. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah mendidik dan menyumbangkan 

ilmu pengetahuan selama penulis belajar di Fakultas Ekonomi Universitas 

Dharmawangsa Medan. 

7. Secara khusus, kepada ayahanda tercinta Pepen Rusfendi dan ibunda 

tersayang almarhumah Igit Novrika serta keluarga besar Hj. Nuraini dan 

Nurhayani (nenek) dan Dharmansyah Putra yang telah memberikan motivasi 

dan dorongan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini. 
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hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa agar selalu menyertai kita semua dengan 
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