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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

petunjuk, kesehatan dan rahmat yang berlimpah sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan proposal ini. Adapun penulisan proposal ini bertujuan 

sebagai syarat untuk penyusunan skripsi yang nantinya akan dijadikan bahan tugas 

akhir agar memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

            Setelah melakukan proses belajar, konsultasi, dan bimbingan akhirnya penulis 

berhasil menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul “Pengaruh Lingkungan 

Kerja, Disiplin Kerja, dan Engagement Terhadap Kinerja Karyawan (studi 

kasus pada PT. Angkasa Pura (Persero) unit pertolongan kecelakaan 

penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) Bandara Soekarno – Hatta”. 

Karenanya penulis secara khusus mengucapkan terimakasih kepada : 

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

2. Dr. Harnovinsah, Ak, Msi, CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Dudi Permana, Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 

Universitas Mercu Buana.  
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4. Dr. Anik Herminingsih M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan proposal ini. 

5. Ibu Mafizatun Nurhayati, SE., MM selaku dosen metodologi penelitian yang 

bersedia memberikan ilmunya dalam penyusunan proposal ini. 

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

Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

7. Kedua Orang tua, kakak, adik, dan saudara – saudara yang banyak memberikan 

semangatnya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Teman – teman terbaik Rani, Yusuf, Toni, Putri, Jojo, Aan, Toni, Eko, Thole 

yang selalu mengingatkan dan memberikan motivasi agar selalu rajin dalam 

mengerjakan skripsi ini. 

9. Rekan Kerja di Unit PKP-PK khususnya Pleton Delta 3 dan teman – teman BFP 

yang selalu memberikan dorongan dan motivasi serta selalu memberikan izin 

untuk berkuliah. 

10. Teman-teman satu bimbingan Arif, Margaretha, Irma, Nina, Dini, Riyadhi, Luri, 

Ragiel, Santi, Tata, Nurul yang banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini 

dan selau memberikan dorongan dan motivasinya. 

11. Teman-teman angkatan tahun 2013 Kelas Karyawan Program Studi Manajamen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta yang sudah 

memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa 

saya sebutkan satu persatu 
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12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis yang sangat membantu penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. 

Semoga Tuhan YME memberikan balasan yang berlipat ganda atas amal dan budi 

baik semua pihak tersebut di atas. Amin. Akhirnya, dari sega ketulusan hati semoga 

proposal ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

Jakarta, Januari 2018 

 

 

                                                                                              Penulis  
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