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 KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan karunia, dan berbagai 

kenikmatan, yang memberikan  kemudahan dalam setiap jejakan langkah, dalam 

setiap helaan nafas, dalam kemudahan berfikir lewat titipan sedikit kecerdasan 

untuk memikirkan segala penciptaanNya. Sholawat dan salam semoga teriring 

bagi baginda besar Rosulullah SAW, cerminan manusia yang bijak dalam 

bersyukur dan bersabar dalam  menjalani kehidupan. 

Dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih, 

sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada berbagai pihak yang telah 

memberikan bantuan, berupa dorongan semangat maupun materi yang 

berhubungan dengan penelitian ini, sehingga pada akhirnya penulis berhasil 

menyelesaikan proposal tesis yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Organisasi, 

Komitmn Organisasi, Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi (Studi 

Kasus Pada PT. Enerren Technologies dari tahun 2014-2016) sesuai waktu yang 

diharapkan. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah : 

1. Bapak Ignatius Jeffrey., Dr. MM, SE, Ak, CA, CMA, CHRA, CFRM 

selaku  Dosen Pembimbing tesis, yang telah mencurahkan perhatiannya 

kepada penulis dalam membimbing,  sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

2. Ibu Aty Herawati, Dra, M.Si., CFRM selaku ketua jurusan Magister 

Manajemen  

3. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan prodi Manajemen, yang telah memberikan 

ilmu yang bermanfaat kepada penulis pada masa – masa perkuliahan. 
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4. Staf  Perpustakaan Universitas Mercu Buana. 

5. Bapak, Ibu, Kakak, serta Adik-adik tercinta yang telah memberikan do’a 

restu, serta dorongan moral maupun materi, juga pengorbanan yang tak 

terhingga, yang tentunya sangat berarti bagi  penulis untuk masa kini dan 

masa yang akan datang  (semoga Tuhan YME  mengganti segalanya 

dengan yang lebih baik). 

6. Teman-teman kuliah angkatan 2016 yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu, terimakasih atas bantuannya. 

7. Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam 

penyelesaian tesis ini, terimakasih banyak. 

Penulis meyadari betul bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan 

masih banyak terdapat banyak kelemahan disana-sini, tidak lain dikarenakan 

keterbatasan pengetahuan penulis serta sarana bahan penelitian yang tersedia. 

Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun 

sebagai bahan masukan yang berarti bagi penulis pada masa yang akan datang. 

Walhamdulillahi rabbil ‘alamin 
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        Siti Maryam 


