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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Skripsi yang berjudul “Hubungan Peran Persepsi Peran Manajemen Sumber Daya 

Manusia dengan Kesiapan untuk Berubah pada Dosen di Universitas Mercu 

Buana”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan 

Program Sarjana S1 pada Program Studi Psikologi di Universitas Mercu Buana. 

Berbagai kesulitan dan hambatan dilalui oleh penulis ketika melakukan 

penelitian. Ketika penulis mengalami kesulitan dan hambatan yang membuat 

penulis merasa berat untuk meneruskan pembuatan skripsi ini, penulis 

mendapatkan dukungan dan dorongan dari berbagai pihak yang turut berperan besar 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis bermaksud untuk 

mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Mama dan papa tercinta, Kopila dan Zawawi yang selalu memberikan 

dukungan tidak hanya materil tetapi juga moril. Selalu memberikan perhatian, 

kasih sayang, nasihat serta doa sehingga penulis dapat mencapai kesuksesan 

hingga saat ini. 

2. Kedua kakak penulis, Zafriady dan Zafrizal, Kakak Ipar penulis Nurul 

Hikmah  yang selalu memberikan dukungannya, serta keponakan penulis 

Malik Zakir Nur Rizal yang secara tidak langsung menjadi salah satu motivasi 

terbesar dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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3. Ibu Irma Himmatul Aliyyah, M.Psi., Psikolog, selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi yang selalu dengan penuh kesabaran memberikan arahan, dan 

masukan serta dukungan kepada penulis. 

4. Bapak Muhammad Iqbal, Ph.D selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Mercu Buana. 

5. Ibu Amy Mardhatillah selaku Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Mercu Buana. Ibu Amy pun secara tidak langsung berperan dalam membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yakni sebagai expert judgement 

untuk kuesioner penelitian, hingga sebagai penguji sidang skripsi. 

6. Ibu Tika Bisono, M.PsiT., Psikolog, selaku Kepala Program Studi Fakultas 

Psikologi Universitas Mercu Buana 

7. Ibu Setiawati Intan Savitri, SP., M.Psi selaku Sekretaris Program Studi 

Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. 

8. Bapak Dana Riksa Buana, MA selaku Pembina Kemahasiswaan Fakultas 

Psikologi serta sebagai expert judgement untuk kuesioner penelitian. 

9. Seluruh dosen pengajar dan staf Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, 

atas pengajaran, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis 

selama melakukan studi di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. 

10. Kepala BSDM, Mas Medi dari BSDM, dan seluruh staf BSDM yang selalu 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. 

11. Para dosen tetap Universitas Mercu Buana yang sudah berkenan untuk 

membantu penulis dalam mengisi kuesioner sebagai data dalam penelitian ini. 

12. Sahabat-sahabat penulis dikampus yakni Bela Berta Florenzha, Nuzhatul 

Wardiyah, Cendy Haztika, Sekarfajri Ayu Swasti, Arya Pharamitha Citra A., 
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Ivana Rachel Efrata, Andita Agustiani Putri yang selalu memberikan bantuan 

serta dukungan ketika penulis menghadapi kesulitan dalam penyelesaian 

skripsi ini, serta teman-teman satu angkatan yakni Mahasiswa/i Psikologi 

Angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat kepada penulis. 

13. Teman satu perjuangan skripsi, Ichva Alfiyanti Fajri, Zenia Ulfi Lana, Ilham 

Amirulsyah, yang selalu memberikan motivasi hingga skipsi ini dapat 

terselesaikan. 

14. Teman-teman satu perjuangan di perantauan, yakni Gita Cendana, Gazevati 

Putri Adelis, Nia Oktaviani yang tak henti-hetinya memberikan semangat 

kepada penulis. 

15. Sahabat penulis yakni Tania Pusparani, Pachira Eizza Paramita, Dethiya 

Ruspa Andiyani yang selalu menyemangati penulis agar bisa menyelesaikan 

skripsi. 

16. Ibu Agustin, Kak Dita, Raden Mutiara, yang secara tidak langsung membantu 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

17. Kerabat-kerabat penulis, hingga pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-

persatu yang juga secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan 

dukungannya terhadap penulis. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. 

Meskipun tidak sempurna, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi seluruh pihak yang bersangkutan, bermanfaat untuk menambah pengetahuan, 

serta dapat menjadi acuan atau pun perbandingan bagi penelitian selanjutnya.  
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