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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

karuniaNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini 

dengan judul “Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Gaya Kepemimpinan 

Terhadap Turnover Intention Karyawan Profesional di PT SOLUSITAMA 

INTEGRITAS PRIMANDIRI”. 

Dalam Proposal Skripsi ini, penulis menyadari adanya keterbatasan, 

ketidaksempurnaan 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. 

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 M. Soelton Ibrahem, S. 

Psi., MM, CHRMP., Psikolog 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 terimakasih kepada: 

a) Dr. Ir. ArissetyantoNugroho, MM, IPU, CMA Selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana. 

b) Dr. Harnovinsah, Ak.,M.Si., CA, CIPSAS., CMA., CSRS Selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

c) Bapak Dudi Permana, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Manajemen. 
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d) Seluruh dosen dan staf Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Mercu 

Buana yang telah memberikan segenap ilmu dan bantuannya; 

e) Suami tercinta dan keluarga besar yang telah memberikan semangat, doa dan 

dukungan moral yang tiada hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

f) Pimpinan dan rekan kerja di divisi Audit, Accounting dan Tax di                   

PT SOLUSITAMA INTEGRITAS PRIMANDIRI atas dukungan, bantuan, 

semangat dan kesempatan untuk melakukan penyusunan skripsi. 

g) Teman –teman satu bimbingan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu namanya atas bantuannya, semangat dan dukungannya. 

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik akan bermanfaat bagi penulis, dan 

menyempurnakan penulisan skripsi ini dan bermanfaat bagi penulis yang sifatnya 

membangun akan meyempurnakan skripsi ini dan bermanfaat bagi penulis, 

pembaca, dan peneliti selanjutnya. Terimakasih. 

 

Jakarta, 4 September 2018 

 

 

Maryanah 
43112120328 
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