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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT,. serta atas 

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

penyusunan Tesis yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Stres 

Kerja, dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada PT Bank 

XYZ Area Jakarta Pondok Indah). 

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 

memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:  

Prof. Dr. Suharyadi MS dan Dr. Purwanto, SK., MSi sebagai dosen pembimbing 

yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan Tesis ini 

dari awal hingga Tesis ini dapat diselesaikan. Penulis juga berterima kasih kepada 

Dr. Suharno Pawirosumarto, S.Kom, MM, dan Dr. Tjiptogoro Dinarjo Soehari, MM 

selaku penguji pada sidang tesis, beserta segenap jajaran staf UMB yang telah 

berupaya meningkatkan situasi kondusif di Fakultas. 

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen Program Studi 

Magister Manajemen atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan. Penulis 

juga sangat berterima kasih kepada orang tua dan Muhammad Yoga S sebagai 

suami penulis, yang dengan penuh kasih sayang dan kesabarannya mendorong 

penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Hasil penulisan tesis ini semoga 

dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan kualitas sumber daya 

manusia di Indonesia. 
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