
KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua khususnya penulis, 

karena hanya dengan limpahan rahmat, karunia dan ridho-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi dengan judul “Pengaruh Jabatan dan Pengembangan Karir 

Terhadap Kinerja Kerja Pegawai Kodam I Bukit Barisan Jalan Medan” 

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna 

melengkapi tugas-tugas serta memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana pada 

Fakultas Ekonomi – Universitas Dharmawangsa Medan. 

 Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak, maka 

akan sulit bagi penulis untuk dapat menyusun skripsi ini. Sehubungan dengan hal 

itu, maka dalam kesempatan istimewa ini penulis mengucapkan terima 

kasihkepada semua pihak yang telah memberikan masukan sehingga skripsi 

penelitian ini selesai. Secara khusus penulis dengan rasa hormat yang mendalam 

mengucapkan terima kasih kepada : 

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

Dharmawangsa Medan. 

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

Univesitas Dharmawangsa Medan. 
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3. Bapak M.Amri Nasution, SE, MM, selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan dan selaku Dosen 

Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran kepada 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

4. Bapak Ahmad Taufiq Harahap SE, MM, selaku Dosen Pembimbing II yang 

juga banyak membantu kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. 

5. Seluruh Staf Dosen Pengajar dan Pegawai yang tidak dapat penulis sebutkan 

namanya satu persatu, yang telah membekali penulis berbagai ilmu 

pengetahuan. 

6. Ayahanda Muni Koto dan Ibunda Hj. Syamsimar yang telah mengasuh, 

membesarkan penulis serta memberikan dukungan selama penyusunan 

skripsi ini. Hanya doa yang dapat penulis panjatkan kepada Allah SWT, 

semoga kelak penulis menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga 

nusa dan bangsa. 

7. Buat Kakak dan abang penulis Desi Arisandi SE, Koptu Dodi Samudra 

Efendi, Deni Syafriadi, Praka Riki Syahputra Sandi dan Bripda Andrian 

Fadli yang telah banyak memberikan dorongan hingga terselesaikan 

penulisan skripsi ini. 

8. Buat sahabat penulis Taufik subardi SE, dan Sri Pujianti SE, yang telah 

banyak memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini serta semangat dan 

selalu ada dalam keadaan susah maupun senang. 
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9. Untuk teman seperjuangan Mahasiswa Universitas Dharmawangsa Medan 

seangkatan 2015, terima kasih untuk kebersamaan, dukungan moril dan doa 

nya, dan semoga silahturahmi kita tetap terjaga dengan baik. 

10. Terima kasih kepada seluruh pegawai Kodam I/BB yang telah memberikan 

izin menjadi responden, memberi informasi dan data yang penulis butuhkan 

dalam pembuatan skripsi ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan 

dan perlu pengembangan dan kajian lebih lanjut. Oleh karena itu segala kritik dan 

saran yang sifatnya membangun akan penulis terima demi penyempurnaan skripsi 

ini dan penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak. Saya memohon kepada Allah SWT, semoga semua bantuan dari semua 

pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT . 

Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh. 

 

Medan, September 2019 

                  Penulis 

 
 

       Yulia Andika Putri 
          NPM. 15510031 
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