
 

v 
 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada 

peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi  Khasus  Pada CV  Xpress  Digital Printing Tangerang)”. 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu 

Buana. 

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas dari 

kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang 

sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Bapak R.Joko Sugiharjo,Ir.,MM 

Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, 

bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat 

yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini 

penulis haturkan allhamdulilah atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan 

anugerahnya dan ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan skrispsi ini terutama kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan semangat, doa dan 

dukungan moral dan material yang tiada henti – hentinya kepada penulis 

serta memberikan semangat dan memberikan banyak inspirasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

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



 

vi 
 

2. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM., IPU selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

3. Dr, Harnovinsah, Ak., M.Si., CA.,CIPSAS., CMA selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.  

4. Bapak Dudi Permana, MM., Ph.D selaku Ketua Program Studi Manajemen 

S1 Universitas Mercu Buana. 

5. Dr. Anik Herminingsih, M.Si, selaku dosen penguji seminar proposal yang 

telah memberikan kritik, saran, serta waktunya. 

6. Kakak saya Ika Sri Utami S.Ak serta Adik saya tersayang Tri Fani Angela, 

dan Tho Bagus Dewantara yang telah memberikan semangat yang tiada 

henti. 

7. Kekasih saya Jamil yang setia membantu dan menemani saya dalam 

menyusun skripsi. 

8. Seluruh dosen dan staf Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana. 

9. Buat keluarga dan teman terdekat saya yang telah memberikan dukungan 

dan memotivasi yang tiada henti. 

10. Buat gank baby face yang selalu memberikan support kepada saya agar 

selalu semangat dalam melakukan apapun. 

11. Teman-teman seperjuangan Ratu Adella Khasanah, Wiwin Windasari, 

Leonardho, Ria Nurhidayah, Kemala Dwi Pradini, dll yang selalu 

memotivasi dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. 

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



 

vii 
 

12. Rekan-rekan Manajemen S1 Angkatan 2014 atas dedikasinya selama 

menimba ilmu di Universitas Mercu Buana yang telah  memberikan cerita, 

pengalaman, dan perhatiannya. 

     Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis.Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik 

yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat 

menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya, 

akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf 

apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 

 

Jakarta, 19 Juli 2019 

 

 

Shintia  Sarlely  

 

  

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




