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KATA PENGANTAR 

 

       Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta atas segala 

rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan Tesis yang berjudul: Pengaruh Motivasi Kerja, Kompensasi dan 

Pengembangan Karir Karyawan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan di 

PT. Kartika Buana Ayu (Gedung Balai Kartini)”.  

       Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Magister Manajemen pada program Studi Magister Manajemen 

di Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Penulis menyadari 

bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai 

pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak 

yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis 

penyampaikan terimakasih kepada Dr. Anik Herminingsih, M.Si, sebagai dosen 

pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama 

penyusunan Tesis ini dari awal hingga Tesis ini dapat diselesaikan. 

 Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM, sebagai Rektor Universitas Mercu Buana 

Jakarta. 

2. Prof. Dr. Didik J. Rachbini, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana, 

beserta segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan situasi 

kondusif di Fakultas. 
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3. Dr. Aty Herawati, M.Si selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister 

Manajemen. 

4. Seluruh dosen dan staf administrasi Program Studi Magister Manajemen. 

5. Dewan Komisaris, Direksi, rekan-rekan di jajaran Manager dan seluruh 

karyawan di PT. Kartika Buana Ayu yang telah banyak membantu dan 

mensupport penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. 

       Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan suami 

yang dengan penuh kasih sayang dan kesabarannya memberikan seluruh support 

dan doanya untuk penulis dapat menyelesaikan kuliah S2 dan Tesis ini. 

       Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. 

Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif akan sangat membantu agar Tesis ini 

dapat menjadi lebih baik dan dapat memberi sumbangsih dalam masalah 

pengembangan kepuasan kerja karyawan di Indonesia. 

 

Jakarta, Juli 2018 

Penulis 
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