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KATA PENGANTAR 

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Pengaruh Stres Kerja, Kepuasan 

Kerja dan Kompensasi terhadap Intensi Turnover di PT. JNE”.  

Tesis ini penulis susun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan 

untuk memperoleh gelar Magister Manajemen di Program Pascasarjana 

Universistas Mercu Buana Jakarta. 

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan pemahaman, pengetahuan dan 

kemampuan penulis. Namun demikian penulis berusaha untuk menyelesaikan 

skripsi ini berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan.  

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada 

1. Bapak Dr. Suharno Pawirosumarto, S.Kom, MM selaku dosen pembimbing 
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nasehat – nasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada 

penulis. 
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utama yang telah memberikan masukan dan saran yang berharga sampai tesis 

ini selesai. 
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memberikan masukan dan saran. 
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5. Seluruh Dosen Program Magister Manajemen yang telah membekali penulis 

untuk selangkah lebih maju hingga tesis ini bisa selesai. 

6. Almarhum Ayahandaku dan Mama tercinta yang telah mendidik penulis 

dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan dukungan moril bagi 

penulis, dan juga Adik penulis yang telah memberikan masukan dan saran 

atas pembuatan tesis ini, penulis sayang kalian ^^ 

7. Untuk semua karyawan PT. JNE yang telah memberikan do’a, saran, 

masukan dan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini. 

8. Teman – teman seperjuangan atas indahnya kebersamaan dan ukhuwah 

selama menuntut ilmu di kampus. 

9. Serta semua pihak yang terlalu banyak sehingga tidak bisa disebutkan satu 

persatu sehingga terwujudnya penulisan ini.  

 

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh sekali dari 

sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun 

demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan 

semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis 

khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya. Amin ya 

Rabbal A’lamin. 
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