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Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa telah menganugerahkan rahmat, 

dan hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya skripsi dengan 

judul “HUBUNGAN ANTARA SELF ESTEEM DENGAN EMPLOYABILITY 

SKILLS PADA MAHASISWA KELAS KARYAWAN DI UNIVERSISTAS 

MERCU BUANA JAKARTA”. Karya skripsi ini ini disusun guna memenuhi 

sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Psikologi (S.Psi) pada program 

studi Psikologi di Universitas Mercu Buana Jakarta. 

 Dalam menyusun skripsi ini penulis merasa bersyukur atas bantuan, 
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menyampaikan ucapan terima kasih kepada :  

1. Bapak Faizin dan Ibu Fasika, selaku orang tua tercinta yang tidak pernah 
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memberikan doa, semangat, dan supportnya untuk kakak kesayangannya 

ini. 
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selalu menyejukkan hati, arahan dan bimbingan dari awal skripsi ini 

disusun hingga akhir, yang selalu sabar melayani dan mengarahkan, serta 

pantang menyerah, selalu semangat, selalu rendah hati dan selalu 

menginspirasi, terimakasih banyak Bu Irma. 

3. Bapak Muhammad Iqbal, Ph.D selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ibu 

Amy Mardhatillah, Ph.D selaku Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Mercu Buana. 

4. Ibu Yenny, M.Si. Psikolog serta Ibu Intan Savitri, SP., M.Psi selaku 

Sekretaris Program Studi Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta. 

5. Bapak Muhammad Ramadhan M.Psi selaku Dosen Penguji Expert 

Judgement skala alat ukur yang digunakan oleh peneliti dalam karya skripsi 

ini. Terimakasih atas dukungan dan waktu yang diberikan disela-sela 

kesibukan Pak Rama. 

6. Bapak Dr. Irfan Aulia Syaiful M.Psi dan Ibu Popi Avati, M.Psi,Psikolog 

selaku Dosen Penguji karya skripsi ini. Terimakasih atas motivasinya, beliau 

tidak hanya menguji dalam skripsi ini, tapi beliau juga yang sudah 

memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang berarti dalam penyelesaian 

karya skripsi ini dan waktu yang diberikan disela-sela kesibukan Pak Irfan 

dan Ibu Popy. 

7. Ibu Korrina Djamil, S.Psi.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. 

8. Seluruh Dosen pengajar dan staff di Fakultas Psikologi Universitas Mercu 

Buana yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang 

menantang kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung. 
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9. Seseorang yang terbaik Amru Bil Haqi, yang sudah seperti kakak dan bisa 

menjadi apa saja bagi penulis, terimakasih untuk kebersamaannya selama 

setahun kurang ini, terimakasih untuk dukungan, semangat dan doanya. 

Terimakasih karena selalu sabar untuk mendengarkan segala keluh kesah 

penulis dan selalu menjadi yang terbaik, terimakasih karena telah berjuang 

bersama-sama dan pantang menyerah untuk terus menyelesaikan karya 

skripsi ini. 

10. Sahabat dan juga seperti seperti adik bagi penulis Teteh Siti Maryam, 

terimakasih untuk persahabatannya yang tulus selama ini, terimakasih 

karena selalu sabar dan mengalah dalam hal apapun untuk penulis, 

terimakasih sudah menjadi sahabat dan keluarga yang baik bagi penulis, 

terimakasih untuk doa, support dan motivasinya. 

11. Sahabat dan seperti kakak di rumah, Sigit Wiyono, Rudi Nurdiansyah dan 

Ryan terimakasih karena selalu memotivasi, selalu memberikan semangat, 

dukungan untuk terus maju, untuk selalu memberikan support, doa, dan 

selalu mengingatkan penulis agar tetap selalu semangat. 

12. Luluk Nur Sholikah teman curhat sekaligus teman kantor penulis, 

terimakasih untuk kerja samanya, motivasinya, support, masukan-masukan 

dan dukungannya yang sangat berarti bagi penulis. 

13. Muhammad Pratana selaku seseorang yang terkadang menjadi teman 

berantem dan memberikan dukungan moral dan material kepada penulis. 

14. Group bu Irma Squad di kampus Echa, mas Aking, Astry, Nadia, Cece 

Debrina, Indri, dan Diana, terimakasih karena telah berjuang bersama-sama, 
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terimakasih sudah menjadi panutan yang baik, selalu memotivasi, dukungan 

untuk terus maju, selalu memberikan support, doa, dan selalu mengingatkan 

penulis agar tetap selalu semangat. 

15. Saudara dan teman-teman Universitas Mercu Buana yang telah bersedia 

memberikan waktu untuk berpartisipasi sebagai responden dalam karya 

skripsi ini, dan juga kawan-kawan Angkatan 24, 25, 26 Fakultas Psikologi 

Universitas Mercu Buana Menteng yang telah memberikan dukungan moral 

dan doanya untuk terus menyelesaikan tugas akhir ini. 

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan 

karya skripsi ini. Semoga ilmunya dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang 

membacanya. Dan penulis berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan rekan 

sekalian dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin 
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