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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas berkah dan 

limpahan  rahmat-Nya  kepada  penulis  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “PENGARUH KEPEMIMPINAN 

TRANSFORMASIONAL, DISIPLIN KERJA, DAN STRES KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. CLASSIC EXPORTINDO 

JAYA KELAPA GADING, JAKARTA”. Skripsi ini merupakan syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan 

Dr. Suharno Pawirosumarto, S.Kom., MM,  selaku  Dosen  Pembimbing skripsi yang 

telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat 

yang sangat bermanfaat kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Mercu Buana. 

2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS 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. Seluruh  dosen  dan  staf  Program  Studi  Manajemen  Fakultas  Ekonomi  

dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap 
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ilmunya. 

5. Kedua orang tua tercinta yaitu mama dan papa, yang  telah  membesarkan  

dan mendidik, serta kak iya, mas putra dan ugha yang selalu memberikan 

dukungan dan doa kepada penulis.   

6. Saudara-saudara penulis yang selalu memberikan masukan dan semangat 

kepada penulis sehingga penulis bisa termotivasi untuk mengerjakan skripsi 

ini.  

7. Rekan- rekan karyawan  PT. Classic Exportindo Jaya, terlebih kak baguy 

sebagai karyawan HRD sekaligus teman saya yang sudah mendukung dan 

membantu untuk penelitian ini. 

8. Kepada Mas Chakra, Kak Chanoe, Kak Denny, Mas Wisnu yang dari awal 

telah membantu dan memberikan ajaran mengenai skripsi penulis.  

9. Keluarga kedua penulis yaitu Cebong (Bebek, Bebe, Genter, Ica, Puput, dan 

Tari), dan Keluarga ketiga penulis yaitu anak-anak Kansur (Kantin 

Surabaya) yang selalu menghibur dan memberi dukungan saat penulis 

menyusun skripsi ini.  

10. Rekan seperjuangan tercinta yaitu Iwed dan Tari yang selalu menemani, 

membantu untuk berjuang bersama menyusun skripsinya, dan Group 

Pejuang Skripsi yaitu Dede, Aqil, Adnan, Nabila, Mukti, dan Jipeng. 

11. Seluruh rekan-rekan Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana angkatan 2014. Untuk seluruh pihak yang belum 

disebutkan namanya di dalam skripsi ini, terimakasih atas dukungan serta 

doa-doa terbaiknya. 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan   keterbatasan   pengalaman   dan   pengetahuan   yang  dimiliki   oleh 

penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran, dan masukan yang 

membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, 

pembaca, dan peneliti selanjutnya.  

Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mohon 

maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. Terima kasih  

 

 

 

Jakarta, 13 Maret 2018 
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