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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberi 

rahmat dan karunianya kepada kita semua. Sholawat serta salam saya sampaikan 

kepada Nabi besar Muhammad SAW yang menuntun kita sebagai umat muslim 

sampai akhir zaman. Alhamdulillah Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Hubungan antara Beban Kerja dan Motivasi Kerja Karyawan pada 

PT. X”.  Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh 

gelar Strata satu Program Studi Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada 

berbagai pihak terkait yang telah banyak membimbing serta membantu penulis, 

baik yang bersifat moril maupun materil. Dengan demikian pada kesempatan ini, 

penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 

1. Drs. S.S Sulistiyono M.Si, selaku Dosen pembimbing yang selalu 

memberikan masukan dan bimbingan dalam proses pembuatan skripsi ini.    

2. Dr. Arissetyanto Nugroho, M.M., Rektor Universitas Mercu Buana yang 

telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat studi di Fakultas 

Psikologi Universitas Mercu Buana. 

3. Muhammad Iqbal, Ph.D., Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana 

yang telah mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas 

Psikologi Universitas Mercu Buana. 

4. Para subjek penelitian  seluruh karyawan PT. X yang telah bersedia 

membantu dan memberikan datanya kepada penulis. 
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5. Popy Avati, M.Psi.,Psikolog., selaku penguji I dan Melani Aprianti, M.Psi., 

Psikolog., selaku penguji II pada sidang skripsi yang telah memberikan 

dukungan, kritik, dan masukan berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.  

6. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Psikologi Universitas Mercu 

Buana. 

7. Sahabat, Teman dan Keluarga P’esha ( Diyah Nurhayati, Siti Bahiyah, Oim 

Rohimah, Puja Aprisya, Christover, Novita Silaen, Yunita) yang telah 

berjuang bersama-sama hingga akhir,  dan juga seluruh  teman-teman kantor 

yang penulis cintai ( Meita Sugita, Jimmy, Desi, Linda, Nunik, Edwin, 

Agnes)   yang telah memberikan dorongan, dukungan, Canda tawa,  dan 

kenangan manis yang tidak akan pernah penulis lupakan.  

8. Seluruh teman Psikologi angkatan 23 dan 24 yang saling membantu dan 

memberikan masukan serta berjuang Bersama-sama dalam belajar ilmu 

Psikologi.  

9. Terakhir kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu 

yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa Penelitian  dan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

konstruktif. Sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan disiplin 

ilmu Psikologi pada umumnya, dan juga psikologi Industri dan Organisasi pada 

khususnya terutama hal terkait dengan judul penelitian dalam skripsi ini. 
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Akhir kata penulis hanya berharap semoga penelitian ini dapat ememberikan 

sumbangan positif bagi kita semua. Terima kasih. 

 

Jakarta, 15 Maret 2018 
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