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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala 

berkat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis diberikan kekuatan, kesabaran, serta 

kemudahan untuk penyusunan skripsi yang berjudul “PENGARUH DISIPLIN 

KERJA DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK TANGERANG” 

 Penyusunan proposal ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan 

dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, khusunya ibu Viciwati selaku 

dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, 

semangat, pengetahuan, dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang telah 

diberikan kepada penulis. Serta pihak yang lain yang telah membantu, penulis 

dengan ketulusan  hati mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

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

Mercu Buana, Pembina Paduan Suara Mahasiswa Universitas Mercu 

Buana. 

2. Bapak Dr. Harnoviansah, Ak., M.Si., CA. Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana 

3. Bapak Dudi Permana, ST., MM.Ph.D, selaku ketua pogram Studi 

Manejemen S1 Universitas Mercu Buana 

4. Ibu  Viciwati , ST, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi , yang selalu 

sabar mengajari,  selalu memberikan semangat, kritik dan saran. 
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5. Kedua orang tua tercinta, kakak  dan adik yang telah memberi semangat 

dan mendukung atas segala cara sehingga skripsi ini bisa diselesaikan 

dengan baik. 

6. Teman-teman Paduan Suara Mahasiswa Universitas Mercu Buana, 

khususnya angkatan 2014 (Tere, Bagus, Bimo, Dwiky, Ryan, Kharisma, 

Jaka, Vanesa, Dea, Tio, Nadya F, Jeanette, Yopani, Gege) yang telah 

memberikan semangat dan kebersamaannya selama ini. 

7. Teman-teman yang selalu ada di dekat saya Febby, Rosita, Putri, Desy 

yang telah memberikan dukungan . Terkhusus untuk Dave Adiwianto yang 

selalu memotivasi, memberikan semangat dan yang setia mendampingi. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis 

mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun 

dari berbagai pihak dan semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan 

khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis mohon maaf 

dengan ketulusan dan kerendahan hati apabila ada kesalahan dan kelemahan 

dalam skripsi ini. 
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