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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat dan 

rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat di 

dalam memperoleh gelar sarjana di Universitas Mercu Buana Jakarta dengan judul 

yang dipilih penulis adalah “Pengaruh Komunikasi, Kerjasama Tim, Serta 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan”. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan, dan 

ketidaksempurnaan dalam penyusunan skipsi ini, baik dari segi isi maupun 

penyajiannya. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan 

dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Mafizatun 

Nurhayati SE, MM. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan 

saran, waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat 

bermanfaat yang telah di berikan kepada penulis. Oleh karena itu, pada 

kesempatan hari ini penulis hanturkan Alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT 

yang telah mencurahkan anugerahnya dan ingin berterima kasih pada semua pihak 

yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini terutama kepada:   

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Wakino dan Ibu Wiratmi yang selalu 

memberikan doa, dorongan serta inspirasi yang tak ternilai harganya 

serta semua dukungan baik moril maupun material, tidak lupa untuk 

kakak tercinta Fitriyaningsih, Sunarno. Kalian yang selalu memberikan 

semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini. 
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2. Dr. Ir. ArissetyantoNugroho, MM.,IPU selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

3. Dr. Harnovinsah, Ak.,M.Si., CA., CIPSAS selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Dudi Permana, Ph.D selaku ketua Program Studi Manajemen S1 

Universitas Mercu Buana. 

5. Seluruh Dosen dan  staf Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap 

ilmunya. 

6. Chairuman selaku Project Manajer serta staf karyawan PT. Iskaba 

Pratama Jakarta Selatan yang ingin diwawancarai oleh peneliti. 

7. Untuk ponakan tersayang saya Kirana Nafhisa Putri dan saudara tercinta 

saya Nadella, Cindy Ashari, Ema Wahyu, Salma, Andri Setiawan, Jefri 

Andi dan Novhian Saputra yang selalu yang memberikan doa dan 

dukungan selama menyelesaikan skripsi. 

8. Untuk sahabat saya Rahayu Syafitri, Rifan Renaldi, Musfirah, Lusiana, 

Dan Nana Oktaviana yang selalu memberikan dukungan yang sangat 

luar biasa. 

9. Untuk sahabat terbaik saya Riska, Ana, Harin, Elsa, Dian, Eka Nurul, 

Silpiani, Eka Puji, Indra, dan Ferry Nugroho yang selalu memberikan 

kebahagian selama kuliah. Semoga kita dapat mewujudkan impian kita 

dan tetap bersahabat. 
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Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan 

bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini 

bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan 

pembaca pada umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan 

diri, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 

 

Jakarta,     Februari 2018 

 

 

 Desi Ventiana 
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