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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 

segala anugrahNya sehingga penulis bias menyelesaikan Penelitian dengan judul 

“PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI 

TERHADAP KINERJA PEGAWAI PT. PLN (PERSERO) Transmisi Jawa 

Bagian Barat Area Pelaksanaan Pemeliharaan Duri Kosambi Jakarta 

Barat”. Penulis menyadari bahwa Penelitian ini tidak akan dapat selesai jika 

tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.  Terima kasih untuk ibu 

Dra.Yuni Astuti,MS yang telah membimbing saya dengan sabar dalam 

menyelesaikan penelitian ini dan penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada: 

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

Mercu Buana Jakarta. 

2. Dr. Harnovinsyah, Ak.,M.Si., CA., CIPSAS selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. 

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

4. Kedua orang tua tercinta serta Adik Saya yang telah memberikan 

semangat, doa dan dukungan moral dan material yang tiada henti–

hentinya kepada penulis serta memberi semangat dan memberikan 

banyak motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. 

5. Seluruh Dosen dan staf Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap 

ilmunya. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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6. Untuk teman-teman seperjuangan yang telah memberikan kenangan 

yang luar biasa, dukungan serta solidaritas tanpa batas kepada penulis 

sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. 

7. Pemimpin PT PLN (Persero) TJBB APP Duri Kosambi yang telah 

mengizinkan peneliti untuk mengadakan penelitian dan rekan-rekan 

yang telah bersedia mengisi kuesioner. 

8. Seluruh teman-teman Mahasiswa Universitas Mercu Buana Jurusan 

Manajemen S1 angkatan 2014. 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih 

banyak kekurangan, karena ini semua disebabkan keterbatasan waktu, tenaga, dan 

kemampuan penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat 

membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini. 

Semoga Allah SWT memberikan rahmat hidayah-Nya kepada semua pihak 

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian. Penulis berharap 

semoga penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan. Amin. 

 

Jakarta, 07 Maret 2018 

 

Anis Septalia 

(Penulis) 
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