
v 
 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat 

dan karunia-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh 

Kompensasi dan Kepemimpinan terhadap Turnover Karyawan PT IT Group 

Nusantara”. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat untuk 

memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Penulis menyadari bahwa skripsi 

ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari adanya keterbatasan dan 

ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi isi maupun 

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

dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Bapak Dr. Didin 

Hikmah Perkasa, SE, MM selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat dan pengetahuan yang sangat 

bermanfaat kepada peneliti. Oleh karena itu, peneliti ingin berterima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:  

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

Mercu Buana. 
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2. Bapak Dr. Harnovinsah Ak., M. Si., CA., CIPSAS selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana 

3. Bapak Dudi Permana, ST., MM., Ph.D selaku Ketua Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Soelton Ibrahim, S.Psi, MM selaku Sekprodi I Program Studi 

Manajemen dan Bu Ryani Dhyan Parasakti SE, MM selaku Sekprodi II 

Program Studi Manajemen 

5. Bapak Dr. Didin Hikmah Perkasa, SE, MM selaku Dosen Pembimbing yang 

telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, 

motivasi, arahan dan saran kepada saya selama menyusun skripsi. 

6. Orang tua tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi yang 

tiada henti untuk terus berjuang menyelesaikan studi dan skripsi. 

7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu 

Buana yang telah memberikan bekal pengetahuan dan bantuan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan 

menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. 
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