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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. 

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi dan memenuhi syarat-

syarat untuk dapat menempuh ujian dalam memperoleh gelar Sarjana Manajemen 

pada Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan. Adapun judul yang 

dikemukakan yaitu: “Peranan Budaya Organisasi dan Kecerdasan Intelektual 

Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan”. 

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh 

pihak yang telah banyak membantu, khususnya kepada : 
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memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat 

menyempurnakan penulisan skripsi ini. 
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5. Bapak Pimpinan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 

Madya Pabean Belawan 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 Muhammad Ali Yusuf dan ibunda 

tersayang Ratna serta istri terkasih Sri Astuti dan anak-anak tersayang Rizky 

Melinda Oktaviani dan Reza Muhammad Akbar yang telah memberikan 

motivasi dan dorongan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini. 
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Dharmawangsa Medan, yang telah mendukung dan membantu penulis hingga 

skripsi ini dapat selesai. 

Akhirnya atas bantuan, motivasi serta bimbingan yang telah diberikan, 
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harapan skripsi ini dapat bermanfaat. 
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