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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta atas 

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

menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul : Pengaruh Persepsi Outsourcing, 

Komitmen Organisasional, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Karyawan Outsourcing 

Di Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. 

 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 terimakasih kepada semua pihak 

yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian kaya ilmiah ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terimakasih kepada : Bapak Prof. S. Pantja Djati, sebagai dosen 

pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama 

penyusunan Tesis ini dari awal hingga Tesis ini dapat diselesaikan. Penulis juga 

berterimakasih kepada Bapak Muhammad Iqbal, Ph.D, selaku Penguji pada 

Seminar Proposal, Bapak Dr. Purwanto S.K.,M.Si selaku Penguji pada Ujian 

Tesis, Bapak Prof. Dr. Didik J. Rachbini selaku Direktur Program Pascasarjana, 

beserta segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan situasi kondusif di 

Fakultas.  

Tak lupa penulis berterimakasih kepada Ketua Program Studi Ibu Dr. Aty 

Herawati, M.Si. Demikian juga penulis menyampaikan terimakasih kepada 

seluruh dosen dan staf administrasi Program Studi Magister Manajemen, termasuk 

rekan-rekan mahasiswa yang telah menaruh simpati dan bantuan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Tesis ini. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih 

kepada kedua orang tua, yang dengan penuh kasih sayang dan kesabarannya 

mendorong penulis untuk menyelesakan karya ilmiah ini. Kiranya hasil penulisan 

ini dapat memberi sumbangsih dalam masalah pengembangan pasar modal di 

Indonesia. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



vii 

 

Penulis menyadari bahwa tesisini masih jauh dari sempurna di karenakan 

keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu 

penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang 

membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini bermanfaaat dan dapat 

menambah khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.Akhir kata 

dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, Penulis mohon maaf apabila ada 

kesalahan dan kelemahan dalam tesis ini. 
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