
KATA PENGANTAR 

     Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah 

memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada Penulis. Sebagai gambaran rasa 

syukur aku mengungkapkan lewat kutipan alkitab dalam (Mazmur 28:7, Tuhan 

adalah kekuatanku dan perisaiku; kepadan-Nya hatiku percaya. Aku tertolong 

sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukurkepada-Nya).  

 Sehingga penulis  dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi Karyawan terhadap Prestasi Kerja 

Karyawan di Rumah Sakit Martha Friska  Brayan, Medan” 

    Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar serjana pada program 

Study Ekonomi di Universitas Dharmawangsa. Penulis menyadari, bahwa 

sesunggunya penulis ataupun penyusun skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan 

dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untik itu denga segala 

kerendahan hati, tulus dan iklas penulis penulis mengucapkan terimakasih yang 

telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada :   

1. Terima kasihku yang sedalam-dalamnya kepada mamah dan papah yang 

selalu mendukungku dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsiku. 

yang menjadi kekuatan utamaku dalam menjalani hari-hariku, dan yang 

menjadi pendoaku dalam segala perjuanganku. Walau tak lagi bersama-

sama dalam mendukung perjuanganku, tapi aku tetap menyayangi kalian. 
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2. Bapak DR.H. KusbintoSH,M.Hum, selaku rektor Universitas 

Dharmawangsa Medan. 

3. Bapak Sahnan Rangkiti SE, M.AP, selaku dekan Fakultas 

EkonomiUniversitas Dharmawangsa Medan. 

4. Bapak M. Amri Nasution, SE,M.Ap, selaku ketua jurusan Manajemen 

pada Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan. 

5. Ibu Dra.Hj. Rohani Gultom, M.pd selaku dosen pembimbing I, yang sudah 

dengan baik membimbung saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibu Rani Rahim SE,M.Si selaku dosen pembimbing II, yang dengan baik 

hati dan penuh kesabaran dan perhatian kepada penulis dalam masa-masa 

bimbingan hingga selesainnya skripsi ini. 

7. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan 

namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu 

pengetahuan. 

8. Seluruh keluarga Sihombing dan Aritonang yang sudah memberi banyak 

cinta, dukungan serta harapan yang besar kepada penulis. 

9. Bapak pimpinan, kak Fitri Sihombing dan seluruh staff Rumah Sakit 

Martha Friska yang telah memberikan kepada penulis untuk mengadakan 

penelitian guna penyusunan skripsi. 

10. Teman terbaik ( Agus Kristina Zega, Riski Uliani Aritonang, yang 

memberi dukungan serta suport yang lebih kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Siti Marhamah, Hapni Maulidina, Putri May, 

yang menjadi teman pertamaku di kuliah hingga sekarang, dan sampai 
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selamanya. Seta Resta  dan Hera yang banyak  memberi solusi kepada 

penulis 

11. Keluarga BCP (Ai Ango, Acek Aliong, kak Yeni dan keluarga, kak Desi, 

kak Riani, kak Evi, Yanti dan yang lainya). Memberi banyak pengalaman, 

nasehat serta dukungan kepada penulis, yang sudah seperti keluarga bagi 

penulis. 

12. Seven Calos ( kak Dewi, kak Rode, kak Desi, kak Cinta, kak Okta, Tasya). 

Yang banyak memberi dukungan, solusi, Doa hingga berbagi banyak hal 

dalam suka dan duka. 

13. Ibu dan Bapak Kos, yang sudah baik dan peduli kepada penulis selama 

tinggal di tempat kos. 

14. Kos ceria (Yani, lusi dan Ibu kos Ceria) yang sudah menjadi teman 

berbagi bagi penulis. 

15. Exo (People call me a crazy fan, I feel normal because I enjoy it my way 

and with something positive in my mind about my love for my idol exo, 

thank you exo. I am proud to be exo-l and make your group name in my  

script). 

 

Medan, 13 Agustus 2019 

 

Mini Roniala Sihombing 
NPM : 15510303 
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