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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skrispi ini dengan 

judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk”.Proposal ini merupakan 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi S1 Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna sebab 

sebagai manusia biasa tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan karena 

keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Penyusunan skripsi ini tidak lepas 

dari bimbingan dan arahan yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnyaIbu 

Ryani Dhyan Parashakti, SE, MM selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

memberikan saran, waktu, pengetahuan dan nasehat-nasehatyang sangat 

bermanfaat yangtelah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan proposal ini terutama kepada: 

1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM, IPU selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana Jakarta. 

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

dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. 
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3. Dudi Permana, Ph.d selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Universitas 

Mercu Buana Jakarta. 

4. Kedua orang tua tercinta Bapak Yun Aldrin dan Ibu Varida Kristinawati dan 

adik tercinta Victor Devinda yang selalu memberikan doa, dorongan serta 

inspirasi yang tak ternilai harganya serta semua dukungannya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu dosen serta Staff Universitas Mercu Buana Jakarta yang telah 

memberikan pembelajaran, pengalaman, serta pengetahuannya, selama 

penulis menempuh studi hingga akhir. 

6. Bapak Istanto Dwi Nugroho selaku Account Manager PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk Jakarta. 

7. Yustiyan ekki Ranjani selaku pasangan setia yang selalu memberi semangat 

dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Sahabat-sahabat saya tersayang, Fauziah Dirayati, Novianti Amaratun, Rika 

Mahesa, Risma Dwi Amalia, dan Devira Hermawan yang selalu membantu 

dan memberikan semangat dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per-satu, yang telah memberikan 

arahan, dukungan dan persahabatan yang baik dan memberikan waktu 

sehingga membuat penulis termotivasi untuk menyelesaikan studi hingga 

akhir. 

 Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan 

bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini 
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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 selama dalam penyelesaianskripsi ini. 

 

Jakarta, 13 Maret 2018 

 

 

Dewi Vidy Astuti 
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