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KATA PENGANTAR 

 

Assalamua’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-

Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul penelitian “Pengaruh Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja dan 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada PT 

Ekspresi Sarana Mandiri)”. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari 

adanya keterbatasan, ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari 

segi penyampaian, penampilan, dan penyajiannya. 

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan 

bantuan yang sangat berarti dan bermanfaat dari berbagai pihak, khususnya 

kepada Dr. Lien Herliani Kusumah, SE, M.T., selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan arahan, saran, bimbingan dan masukan-masukan yang sangat 

bermanfaat bagi penulis. Serta penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini terutama kepada:  

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

Buana. 

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

Universitas Mercu Buana. 

3. Dudi Permana, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.  
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4. Kedua orang tua saya tercinta Roy Barliyanto, dan Dewi Handayani yang 

memberikan semangat serta do’a yang tidak bisa tergantikan oleh apapun yang 

menjadi sosok panutan dan contoh yang baik.  

5. Seluruh Dosen dan Staff program studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah membantu, dan memberikan 

segenap ilmunya. 

6. PT Ekspresi Sarana Mandiri yang telah memberikan kesempatan bagi penulis 

untuk melakukan riset serta memberikan informasi yang dibutuhkan penulis 

dalam skripsi ini. 

7. Sahabat saya Nindya Syafira Roesmar, Milio Hoky Yomasui, Abdul Rozak, 

Dede Kurniawan, Ilham Zulfajri, Feri Setyawan, Dhika Fahlevi, Yusuf Rifai, I 

Putu Anom, Rivan Abednego, Kevin Adrian Putra, Jefry Jeremia, Tri Nando 

dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan 

doanya dan semangat. 

8. UKM Taekwondo Universitas Mercu Buana, Taekwondo SMAN 29, HMJ 

Manajemen S1 Universitas Mercu Buana, dan pihak-pihak lain yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan doanya. 

 

Semoga segala Do’a, bantuan dan dorongan yang diberikan akan 

mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis juga menyadari 

sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan 

keterbatasannya pengalaman dan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh
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karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan yang dapat 

membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan 

menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 

Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mohon maaf 

apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Amin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Jakarta, 26 Maret 2018 

 

 

Andre Sakti A. 
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