
v 

 

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan 

limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Pengaruh Komitmen Organisasional, Fasilitas Kerja Dan Intensi Turnover 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Prima Medika Laboratories”. Adapun 

penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir 

Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Mercu 

Buana (UMB) Jakarta. 

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, 

bimbingan, petunjuk, dan saran dari bimbingan Dr. Anik Herminingsih, Msi 

selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, waktu pengetahuan dan 

nasehat-nasehat yang bermanfaat bagi penulis. Untuk itu penulis dengan segala 

kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terimakasih pada pihak-pihak yang 

telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM. Selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

2. Bapak Dr Harnovinsah, Ak., M.Si., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

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

Universitas Mercu Buana. 

4. Kedua orang tua tercinta, Ansori dan Iis Wangsih yang telah mendidik serta 

memberi kasih sayang dan doa yang tiada henti. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/ 



vi 

 

5. Adik tercinta, Indri Maulani dan semua keluarga yang menunggu kelulusan. 

6. Esa Patimah dan basitullah selaku orang paling dekat yang telah banyak 

membantu dalam segala hal.  

7. Rini, Rini dan Ida yang selalu membantu dalam hal skripsi. 

8. Untuk satu bimbingan ayu, bedit, irma, arif dan semuanya. 

9. Untuk mercu squad yaitu novia, kaerna, kamiranti, kaarum, kaokta, kapite 

yang selalu memberi support. 

10. Rekan-rekan kerja, PT Prima Medika Laboratories atas dukungan, 

kerjasama,  perhatiannya, dukungan moril, dorongan semangatnya selama 

pembuatan skripsi. 

11. Teman-teman FEB Mercu Buana angkatan 2013 

Bagi pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah 

memberikan motivasi dan bantuan yang berarti, penulis ucapkan terima kasih.  

Penulis menyadari banyak keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam 

penyusunan dalam Skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran, dan 

masukan yang membangun. 

 

Jakarta,  Februari 2018 

 

 

 Nina Octaviani 
 

 

 

http://digilib.mercubuana.ac.id/ 




