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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

kelimpahan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dengan dapat menyelesaikan 

proposal skripsi ini dengan baik dengan berjudul “Pengaruh kompensasi dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. Petarung Tangguh Persada”. 

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar program studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sebagai manusia biasa tidak 

lepas dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta 

pengalaman. Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari 

bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya 

Bapak Zulfitri, Ir. MP., MM, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan 

saran dan semangat selama menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Oleh karena itu, 

perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua 

pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 

1. Dr. Ir. Arrissetyanto Nugroho, MM, selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

2. Dr. Harnoviansyah, Ak., MSi., CA., CIPSAS., CMA., selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 
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3. Bapak Dudi Permana, ST., MM., Ph.D, selaku Ketua Program Studi 

Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu 

Buana. 

4. Bapak Mochamad Soelton, S.Psi., MM selaku Sekretaris 1 Program 

Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu 

Buana. 

5. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Universitas Mercu Buana yang telah 

memberikan pembelajaran dan pengalaman yang tidak ternilai 

harganya selama penulis menempuh studi hingga akhir. 

6. Jajaran Direksi, Manajer, serta staff PT. Petarung Tangguh Persada 

yang telah memberikan ijin penelitian dan membantu dalam pengisian 

kuesioner. 

7. Orang tua tercinta, Papa Ho. Tomi Susanto dan Mama Ang Gobeng 

yang tidak pernah lelah dalam memberikan motivasi dan mencurahkan 

kasih sayang dalam bentuk doa perhatian maupun materi sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

8. Adik tercinta Apriliani Susanto, yang tidak pernah lupa untuk 

mendoakan dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 

9. Saudari Victoria, yang selalu mendukung saya selama saya berkuliah, 

dan yang selalu menasehatkan saya selama saya berkuliah hingga 

akhir perkuliahan saya. 
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10. Sahabat-sahabat tercinta yaitu, Indah Setia Putri, Arnold Supriyadi, 

Wahyu, Cika Pradesi Kamaliah, Musfirhanty, Ervina Angarani, 

Juniawan, dan Saudara/I Pemuda Hall 36 yang selalu mendoakan dan 

memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. 

11. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang 

telah senantiasa memberikan dukungan dan bantu sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini 

 Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

baik isi, tata bahasa, maupun penyusunan, mengingat keterbatasan kemampuan 

penulis. Oleh karena itu, dengan tangan dan hati yang terbuka penulis bersedia 

menerima kritik dan saran guna melengkapi skripsi ini agar menjadi lebih baik. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.  

     Jakarta, 02 Maret 2018 

       Penulis,  

  

        Melvina Susanto 
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