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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang maha 

pengasih dan maha penyayang, karena berkat rahmat dan karunianya penulis 

dapat menyelesaikan penyususuan Tesis yang berjudul “Pengaruh Budaya kerja, 

Kompetensi, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai di Lingkungan 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman 

Provinsi Sumatera Barat”. 

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) pada Program Studi Magister 

Manajemen Universitas Mercu Buana - Jakarta. Penulis menyadari bahwa Tesis 

ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh 

karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak secara 

langsung maupun tidak langsung yang memberikan kontribusi dalam penyelesaian 

Tesis ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada: 

1. Dr. Arissetyanto Nugroho, MM. Selaku Rektor Universitas Mercu Buana - 

Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan 

studi Pascasarjana Program Magister Manajemen. 

2. Prof. Dr. Didik J. Rachbini. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas 

Mercu Buana - Jakarta. 

3. Dr. Aty Herawati, M. Si. Selaku Ketua Jurusan Program Magister Manajemen 

Universitas Mercu Buana - Jakarta. 

4. Prof. Dr. Sundring Pantja Djati M.Si., M.A. Selaku dosen pembimbing yang 

telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan Tesis ini dari  

awal hingga Tesis ini dapat terselesaikan. 

5. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Program Studi Magister Manajemen 

Universitas Mercu Buana - Jakarta, termasuk rekan-rekan Mahasiswa yang 
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telah menaruh simpati dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tesis ini. 

6. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping beserta 

jajarannya yang telah memberikan izin penelitian untuk penyusunan Tesis ini. 

7. Kedua orang tua penulis Ayah (Anasril), Ibu (Rosmalia) sebagai orang tua 

yang tidak pernah berhenti untuk mendo,akan kesuksesan penulis, adik-adik 

saya tercinta yang senantiasa mendukung dan memotivasi penulis dalam 

penyusunan Tesis ini. 

8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan 

Tesis ini termasuk rekan-rekan kerja Panin Bank T.bk di Puri Emperium 

Kuningan Jakarta yang memberikan semangat  yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

 

  Penulis berharap agar Tuhan yang maha esa berkenan untuk membalas 

kebaikan semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini. Selain itu saran 

dan kritik yang membangun penulis harapkan untuk perbaikan. Akhir kata, 

semoga Tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

 

 

 

 

Jakarta,      Februari 2018 

Penulis. 
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