KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul
pengaruh kecerdasan emosional dan kecedasan intelektual terhadap kinerja
karyawan pada PT. Ari putra brass medan. Sholawat serta salam semoga
dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat
serta para pengikutnya, karena dengan bimbingan dan tuntunan Beliaulah umat
manusia terhindar dari kemusyrikan dalam menuju kebahagiaan di dunia dan
akhirat.
Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa dalam penulisan tugas
akhir ini banyak menemui kesulitan-kesulitan, namun berkat bantuan dan
bimbingan serta do’a dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan
tugas akhir ini. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:
1.

Orang tuaku Alm Asbiron Lubis dan Ibunda Tercinta Rahma Hayati Siregar
yang telah memberikan support dan doa untukku sehingga aku semangat dalam
menyelesaikan tugas akhir ini.

2.

Bapak Dr. H. Kusbianto, SH, Mhum. selaku rektor Universitas Dharmawangsa
Medan

3.

Bapak

Eddy Iskandar SE, MM, selaku Wakil Rektor II Universitas

Dharmawangsa Medan
4.

Bapak Sahnan Rangkuti, SE, MAP, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Dharmawangsa
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5.

Bapak

Amri Nasution, SE, M.si, selaku ketua jurusan Program Studi

Manajemen sekaligus dosen pembimbing I

yang telah membantu penulis

memberikan jalan kemudahan menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6.

Bapak Suardi, SE, MM, selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing
dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat
pada waktunya.

7.

Pimpinan dan staff

PT. Ari Putra Brass Medan yang telah memberikan

informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga penulis mampu
menyelesaikan tugas akhir ini.
8.

Sahabat-sahabatku, Abangda Mevid Suhardika, Jeksen, Reza, Muchyar,
Affandi Rangkuti dan rekan-rekan yang tak bisa disebutkan semua ,yang selalu
memberikan dorongan serta semangat sehingga terselesaikan nya tugas akhir
ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari sempurna walaupun telah menerima
bantuan dari berbagai pihak. Kritik dan saran yang membangun akan lebih
menyempurnakan skripsi ini. Semoga bermanfaat.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Medan,

Desember 2019

Penulis

Faisal Syarif Lubis
NPM. 15510413

iii
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

