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Bismillahirrohmanirrohim, 

 

Alhamdullilahirobbil ‘alamin, tak henti-hentinya lisan dan hati ini tergerak untuk slalu 

berucap syukur sebagai ungkapan kegembiraan penulis karena dapat menyelesaikan sebuah 

karya kecil ini bernama Skripsi.  Segala puji dan keagungan hanya kepada Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya.  Shalawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan teladan bagi kehidupan umatnya. 

 

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan, 

Keterampilan, Motivasi dan Kompensasi Terhadap Kinerja Mandor Sadap Unit Usaha 

Kedaton dan Unit Usaha Way Berulu PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) ” 

bukanlah hasil jerih payah sendiri, melainkan melalui bimbingan dan dukungan dari berbagai 

pihak.  Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus 

kepada: 

1. Dr. Ir. Wuryaningsih Dwi Sayekti, M.S., selaku Pembimbing pertama dan Ir. Adia 

Nugraha, M.S., selaku Pembimbing ke dua, yang telah banyak memberikan ilmu, 

bimbingan, dan semangat kepada penulis.  

2. Dr. Ir. R. Hanung Ismono, M.P., selaku Pembahas, yang telah memberikan ilmu dan 

saran demi perbaikan skripsi ini. 



3. Dr. Ir FE Prasmatiwi, M.S., selaku Pembimbing Akademik,  atas dukungannya selama 

penulis menjadi mahasiswa. 

4. Seluruh Dosen Program Studi Agribisnis dan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, 

atas semua ilmu yang telah diberikan dan seluruh karyawan di Program Studi Agribisnis.  

5. Kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda M. Zanuri dan Ibunda Rohani, yang menjadi 

semangat, dan memberi motivasi serta do’a yang sangat luar biasa bagi penulis dalam 

menyelesaikan skripsi dan meraih gelar Sarjana Pertanian. “Keluarga adalah ladang 

hidup, cinta dan harapan”.   

6. Adik-adik tercinta Mahlida, Romita Sari dan Meza Apriliyanti, yang selalu memberi 

semangat dan menjadi obat dari segala rasa jenuh, lelah, dan malas, serta kerabat penulis 

yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. 

7. Sahabat-sahabat seperjuangan AGB 09: Yanti, Mita, Reny, Desty, Lidya, Abdul, 

Monica, Putri, Riska, mb Tri, Aris, Imas, Dede, Tika, Firuza, Willy, mb Uke, Meta, 

Anggun, Mandala, Kemas, Agum Yunica, Febi, Peni, Yesika, Novi, Wirda, Rendi, 

Ongki, Felisia, Riska, Saud, Maftuha, dan seluruh teman-teman Agribisnis yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu per satu, atas kerjasama dan telah memberi semangat kepada 

penulis. 

8. Tim Tracer Study PJK Unila, atas kerjasama dan motivasi yang diberikan. 

9. Manager Unit Usaha Kedaton dan Unit Usaha Way Berulu PT Perkebunan Nusantara 

VII (Persero) dan seluruh karyawan yang terlibat daam penelitian ini, atas semua 

bantuan, izin, dan kerjasama dalam pelaksanaan penelitian ini. 

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu 

hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. 

 

Semoga ALLAH SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan 

dan memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua.  Penulis menyadari bahwa 



berakhirnya masa studi adalah awal dari perjuangan yang sesungguhnya.  Semoga karya kecil 

ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.  
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