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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena berkat 

dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini sebagai salah 

satu syarat di dalam memperoleh gelar sarjana di Universitas Mercubuana Jakarta 

dengan judul yang dipilih penulis adalah “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya 

Organisasi dan Disiplin terhadap Kinerja Karyawan “. 

Dalam penulisan proposal skripsi ini, peneliti menyadari adanya 

keterbatasan, ketidak sempurnaan dalam penyusunan proposal skripsi ini, baik 

dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis selalu berusaha untuk 

memperbaiki diri menuju kesempurnaan dimasa yang akan datang. 

Oleh karena itu pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati 

penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

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

buana  

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

dan Bisnis Universitas Mercu buana 

3) Dudi Permana,Ph.D selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 

Universitas Mercu buana. 

4) Catur Widayati, SE, MM Selaku Dosen pembimbing yang selalu sabar 

membimbing dengan tulus dan memberikan saran serta semangat selama 

Bimbingan demi terselesaikan proposal skripsi ini. 
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5) Seluruh Staff Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi & Bisnis 

Manajemen Universitas Mercu buana Jakarta. 

6) Terima kasih kepada kedua orang tua saya Bapak M. Fajar dan Ibu 

 Normawati yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan 

 pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga 

 penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. 

7) Pimpinan dan seluruh karyawan yang ada di PT. Westindo Esa Perkasa 

 terutama Pak Daniel Gozali selaku Pimpinan PT. Westindo, Pak Freddy 

 Suryanto selaku General Manager CMS, Pak Suyanto selaku 

 Manager HR & GA yang telah membantu penulis dalam memperoleh 

 data-data yang penulis perlukan. 

8) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

 banyak membantu baik berupa bantuan moril maupun materil sehingga 

 penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun 

akan menyempurnakan penulisan prosposal skripsi ini dan bermanfaat bagi 

penulis, pembaca, dan peneliti selanjutnya. Terima kasih. 

 

       Jakarta,  4  April  2018 

 

       

   Fanorama Ria Octavia 
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