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KATA PENGANTAR 

 
 

Assalamu’alikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahi robbil „alamin, puji syukur penulis panjatkan atas 

kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kesehatan dan keselamatan Kerja, Stres 

Kerja, dan Kepemimpinan Transaksional terhadap Kinerja Karyawan PT 

Vorspan System Losinger (VSL) Indonesia”. Skripsi ini merupakan syarat 
untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak luput dari kesalahan 
dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Penyusunan 
skripsi ini tidak lepas dari bimbingan Mafizatun Nurhayati, SE., MM, selaku 
dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, semangat, 
pengetahuan, dan nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan 
kepada penulis, serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
dalam kesempatan ini penulis ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT 
yang telah mencurahkan anugerahnya dan ingin berterima kasih pada semua pihak 
yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 

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

2. Dr. Harnovinsah, Ak., M.si., CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Mercu Buana 

3. Dudi Permana, MM., P.Hd, selaku Ketua Program Studi manajemen 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Mochamad Soelton, S.Psi, MM, selaku dosen Sekretaris 1 Prodi 
Strata-1 Manajemen. 

5. Seluruh dosen dan staf Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap 
ilmunya. 

6. Kedua orang tua tercinta (Alm) Bapak Purwadi dan Ibu Roem, Adik 
tercinta Aidha, Tante tercinta Sumirah serta Marendra Yudhistira yang 
selalu memberikan dukungan kepada penulis.  

7. Kepada sahabat-sahabat penulis selama kuliah Dyah, Dewi, Anita, 
Immanuelandre, Rezha, Ni Putu, Nova, Vella dari awal semester satu 
hingga sekarang selalu memberi motivasi. 

8. Seluruh rekan-rekan Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Mercu Buana angkatan 2013. 

9. Para jajaran manajemen PT Vorspann System Losinger Indonesia atas 
kesempatannya untuk penulis melakukan penelitian. 

10. Untuk seluruh pihak yang belum disebutkan namanya di dalam 
proposal ini, terima kasih atas dukungan serta doa-doa terbaiknya. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna 
dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/ 
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Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan 
kritik yang membangun pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada 
umumnya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat 
balasan dari Allah SWT. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
 

 
 
 

Jakarta, 4 January  2018 
 
 
 
 
 

Ratih Ayu Ratnasari 
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