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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat 

dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul 

yang di pilih penulis adalah “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, 

Budaya Organisasi dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan”. 

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menyadari adanya 

keterbatasan, ketidaksempurnaan dalam penyusunan propsal skripsi ini, baik dari 

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

memperbaiki diri menuju kesempurnaan di masa yang akan datang. 

Selama proses penelitian dan penyusunan proposal skripsi ini, penulis 

banyak menerima bantuan berupa bimbingan, saran, pengetahuan maupun 

motivasi dan nasehat yang sangat bermanfaat dari Bapak Mochamad Soelton 

Ibrahem, S.Psi., MM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan proposal skripsi ini tepat pada waktunya. Dan penulis juga 

mendapat banyak support dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan 

ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

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

Buana. 

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

dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

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

Universitas Mercu Buana. 
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d) Bapak Suprapto, SP, M.Si. selaku Dosen Skripsi. 

e) Seluruh Dosen beserta staf Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

f) Pimpinan dan seluruh karyawan Pusat Pemerintah Kota (Puspemkot) 

Tangerang Selatan, khususnya Divisi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Penelitian (BKPP). 

g) Teristimewa kepada kedua Orang Tua; Kemas Agus Suhero (Ayah), Siti 

Maria (Umi), Mama Karyati, Bunda Poppy, Achmad Ferdiansyah (suami 

tercinta), R. Hugo A, A.S. Luthfi dan Ananda Putri (anak tercinta)  yang 

selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi 

moril dan materi. 

h) Teman-teman satu bimbingan skripsi Bapak Sobirin, Nunuek, Lia Puspita, 

Laila (Ewa), Ryan, Riyad, Neval dan teman-teman Manajemen S1 FEB UMB 

angkatan 2013 yang telah membantu, memberi suport serta semangat. 

i) Terakhir untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 

dalam proposal skripsi ini, terima kasih atas dukungan dan doanya. 

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 skripsi ini dan bermanfaat bagi penulis, 

pembaca, dan peneliti selanjutnya. Terima Kasih. 

Jakarta, 26 Februari 2018 
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