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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan 

rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat 

dalam memperoleh gelar sarjana di Universitas Mercu Buana Jakarta dengan judul 

yang dipilih penulis adalah “Pengaruh Disiplin kerja dan Motivasi Terhadap 

Kinerja Karyawan PT. Multilab Adisurya Mandiri”.  

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas 

dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

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

sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya ibu Ryani Dhyan Parashakti, SE., 

MM, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, 

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

yang telah diberikan kepada penulis. Dan berterima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 

1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana 

2. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Dudi Permana, Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Manajemen S1   

Universitas Mercu Buana. 

4. Seluruh staf dan dosen pengajar Program Studi Manajemen S1 Universitas 

Mercu Buana. 
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5. Kedua orangtua tercinta Bapak H. Soleh Nasution dan Ibu Hj. Syahro 

yang selalu memberikan doa, motivasi, dan inspirasi yang tak ternilai 

harganya serta semua dukungannya baik moral maupun materil. 

6. Adik-adikku tercinta Rosnita S. Tr. Keb. , Sri Yanti S.Pd, Srilan Yunita, 

Desi Triana, Abdul Nawawi Nasution yang selalu mendukung dengan 

sepenuh hati dalam penyelesaian proposal ini. 

7. Untuk suami tercinta Syahril Afif, S.Kom yang telah membantu 

menyelesaikan skripsi ini, juga terima kasih atas kasih sayang, motivasi 

dan dukungan serta doa-doanya.  

8. Seluruh karyawan PT. Multilab Adisurya Mandiri yang membantu dalam  

mengumpulkan data. 

9. Teman seperjuangan mencari referensi Mia, Masirah, Ajeng Lidia yang 

selalu membantu dalam proses penyusunan proposal ini. 

10. Teman baik Ajeng Lidya, Siti Nursaidah, Masirah, Nurlita Wulandari, 

Apriyanti, Iyut, Fernanda, Rani, Yeni Parida, Rini Andriani, Zohra 

Sumantri, Priska Audia, Fitri, Stephani yang selalu memberikan semangat 

dalam penyusunan skripsi ini. 

11. Seluruh teman-teman Manajemen S1 FEB UMB angkatan 2013 yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu. Semoga kita bisa mewujudkan semua impian 

kita dan tetap bisa berjumpa lagi di lain waktu. Amin. 
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Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan 

menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis, pembaca 

dan bagi peneliti selanjutnya. Terima Kasih 

 

        Jakarta, 11 Januari 2018 

 

Penulis, 

 

          Siti Aisyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


