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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulilah puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas berkah, rahmat, 

hidayah dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi penelitian ini dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi 

terhadap Kepuasan kerja Karyawan Pada K.I.A Tours & Travel Jakarta Selatan”. 

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 
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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. selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 
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Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Dudi Permana, Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 

Universitas Mercu Buana. 
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hentinya selalu kepada penulis. Kakek, nenek, om, tante, kakak, dan adik yang 

penulis sayangi, terima kasih yang selalu mendukung, saling menyayangi dan 

selalu memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

6. Kepada Raden Adhitya Pradana terima kasih telah membantu penulis dengan 

ikhlas, sabar, memberi kasih sayang dan selalu memberi semangat maupun 

motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

7. Kepada teman-teman tim bimbingan skripsi Febby yang selalu memberikan 

semangat satu sama lain hingga terjalin rasa kekeluargaan yang begitu kuat. 

8. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis selama kuliah Firda, Atri, Hani, 

Tiara, Wiwi, Intan dari awal semester satu hingga sekarang selalu kompak, 

selalu menyayangi, selalu memberi motivasi dan semangat penulis dalam hal 

perkuliahan. 

9. Kepada sahabatSMA penulis Annie, Fira, Iren, Tya, Aza, Ayu, Senia, Tias, 

Tiara, Nisa terima kasih atas motivasi dan semangat yang diberikan kepada 

penulis. 

10. Seluruh rekan-rekan Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Mercu Buana angkatan 2014. 
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Fajar atas kesempatannya untuk penulis melakukan penelitian. 

12. The last but not least untuk seluruh pihak yang belum disebutkan namanya di 

dalam skripsi ini, terima kasih atas dukungan serta doa-doa terbaiknya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh 
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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. 
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