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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 Motivasi, Disiplin 

dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan (Studi 

Kasus Pada Universitas Mercu Buana)” 

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagai 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 Tesis ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan 

terima kasih kepada Dr. Lenny Christina Nawangsari. MM., CHRA, sebagai 

dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama 

penyusunan Tesis ini dari awal hingga Tesis ini dapat diselesaikan. Selain ini 

penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Prof. Dr. M. Havidz Aima, Selaku Ketua Sidang yang memimpin jalannya 

pesidangan dalam mempertanggungjawabkan tesis ini. 

2. Dr. Kasmir, SE., MM, selaku dosen penguji pada ujian siding tesis. 

3. Dr. Aty Herawati, M.Si., CFRM, selaku Ketua Program Studi Magister 

Manajemen. 

4. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 

yang tak ternilai harganya dan telah membantu dalam kelancaran studi di 

program Magister Manajemen Universitas Mercu Buana. 

5. Segenap tenaga pendidikan Biro Administrasi Pembelajaran dan Tata 

Usaha Pascasarjana Universitas Mercu Buana yang telah membantu dalam 

kelancaran proses administrasi.  

6. Orang tuaku yang tak pernah bosan memberikan doa restu, dorongan 

semangat dan dukungan yang tak ternilai selama ini. 
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7. Istriku tercinta dan anak-anakku tersayang, dengan penuh kasih sayang 

dan kesabaran selalu mendoakan dan memberi semangat penulis dalam 

menyelesaikan tesis ini. 

8. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini, yang tak 

mungkin penulis sebutkan satu persatu. 

 

Akhirnya penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam 

penyusunan tesis ini, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari semua pihak. Dengan kerendahan hati, semoga tesis ini 

dapat memberi sumbangsih nyata dalam pengembangan kinerja dan bermanfaat 

bagi semua pihak.  

 

Penulis, 
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