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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan Tesis yang berjudul “Pengaruh motivasi kerja dan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan PT. Trijaya Pratama Futures”. 

 Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Mercu 

Buana Jakarta. Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua 

pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan konstribusi dalam 

penyelesaian karya ilmiah ini, yaitu : 

1. Prof. Dr. Didik J. Rachbini selaku Direktur Program Pascasarjana, beserta 

segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan suasana kondusif di 

fakultas. 

2. Dr. Aty Herawati, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen. 

3. Dr. Sugiyono, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan 

mengarahkan penulis selama penyusunan tesis ini dari awal hingga tesis ini 

dapat diselesaikan. 

4. Bapak Sugito dan Ibu Satini selaku orangtua yang dengan penuh kasih 

saying dan kesabaran selalu mendoakan dan memberi semangat penulis 

dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. 

5. Raz Syahidah Bilqis Aziz selaku anak perempuan penulis yang selalu 

menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. 

6. Mas Heri selaku kakak kandung yang telah mendukung penulis dalam 

menyelesaikan karya ilmiah ini. 

7. Mba Mila selaku kakak ipar yang telah memberikan semangat penulis 

menyelesaikan karya ilmiah ini. 

8. Raditya Abrizan selaku keponakan yang selalu memberikan semangat 

kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. 
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9. Teman-teman sekelas Magister Manajemen UMB Depok, terima kasih 

untuk segala persahabatan dan dukungan yang diberikan selama ini. 

10. PT. Trijaya Pratama Futures yang telah bersedia untuk dijadikan tempat 

penelitian penulis. 

11. Teman-teman sekaligus responden yang telah bersedia meluangkan 

waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian. 

12. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih 

atas segala bantuan yang diberikan. 

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak 

yang berkepentingan. 

 

Jakarta, 15 Maret 2018 

 

 

 

         Penulis 
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