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KATA PENGANTAR 

Pada tempatnya yang pertama dan utama di hati ini, penulis panjatkan puji 

dan rasa syukur kepada Ilahi Rabbi Allah Swt.karena berkat rahmat dan karunia-

Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH GAYA 

KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PADA PT. FREETREND INDONESIA”. Shalawat serta salam 

semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada 

keluarganya, para sahabatnya, serta para umatnya yang setia hingga akhir zaman. 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana  pada program studi Manajemen S1 fakultas ekonomi 

dan bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta.  

Kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah berkat 

bimbingan, arahan, dan petunjuk serta kerja sama dari berbagai pihak, baik pada 

tahap persiapan, penyusunan, hinga terselesaikannya skripsi ini. Dalam 

kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 

yang setinggi-tingginya khususnya kepada Bapak Agus Arijanto, SE, MM selaku 

dosen pembimbing saya yang selalu memberikan arahan dan dorongan untuk 

menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada Ayah dan Ibu saya dan semua anggota 

keluarga saya yang senantiasa tiada habisnya untuk  memberikan bantuan baik 

moril maupun materil, serta dorongan hingga saya mempu menyelesaikan study.  

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pula penulis 

sampaikan kepada : 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana Jakarta. 

2. Dr. Harnovinsyah, AK., M.Si, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. 

3. Dudi Permana, MM, Ph.D selaku ketua program studi jurusan 

manajemen S1 Universitas Mercu Buana Jakarta. 

4. Kepada kedua orang tua saya, yang berkat do’a dan dukungan mereka 

penulisan skripsi ini, bisa terselesaikan dengan baik. 

5. Kepada Gilang Pinandito S.ST, M.Kesos, suami yang tidak bosan selalu 

menyemangati saya ketika saya lelah dan tentunya kepada Angan Hagia 

Budaya Tauran, anak pertama saya yang dengan senyumnya, motivasi 

menjadi terpacu. 

6. Seluruh dosen Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana Jakarta yang telah memberikan segenap 

ilmunya. 

7. Teman - teman seperjuangan angkatan 2013 yang selalu memberikan 

semangat serta memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Semua pihak –pihak lain baik didalam maupun diluar kampus yang turut 

membantu dan tidak bisa saya sebutkan satu – persatu. 

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa 

masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan 

pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan 

kritik maupun saran yang membangun dari semua pihak. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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Semoga Allah SWT memberikan balasan sesuai dengan amal kebaikan yang 

telah diberikan oleh kita semua. Dalam hai ini penyusun sangat berharap karya ini 

berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan 

pembaca pada umumnya. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab 

itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjuta 

di masa mendatang. Korespondensi dapat ditujukan kepada penulis lewat email : 

anggraeniprima12@yahoo.com 

 

   Jakarta, 30 September 2017 

 

 

           Prima Anggraeni 
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