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Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang 

diberikanNya sehingga tugas skripsi yang berjudul “ Kepemimpinan Heroik dan Budaya 

Organisasi Memengaruhi Kualitas Layanan Karyawan Perhimpunan Vincentius 

Jakarta” ini dapat saya selesaikan. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Psikologi, Program Sarjana (S1) Universitas 

Mercu Buana. 

Dalam rangka penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi 

hambatan dan kesulitan, namun pada akhirnya dapat dilalui berkat adanya bimbingan dan 
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Kaloh dengan penuh cinta kasih, sabar dan memahami saat menghadapi 

perasaan roller-coaster penulis di masa-masa penulisan skripsi ini. I love you so 

much! 
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3. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM, rektor Universitas Mercu Buana yang telah 

memberikan kesempatan pada penulis untuk mengikuti pendidikan program 

Sarjana (S1) Universitas Mercu Buana. 

4. Muhammad Iqbal, Ph.D, selaku dekan Program Studi Psikologi Universitas 

Mercu Buana. 
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selalu memberikan ilmu dan pengalaman serta arahan yang sangat berharga. 

7. Suster Lydia Soebardjo OSU selaku pimpinan dan suster kepala di Panti Asuhan 

Vincentius dan Br. Tarcisius Kasino, BM selaku pimpinan di Panti Asuhan Desa 

Putera yang telah memberi kesempatan penulis untuk boleh melakukan 

penelitian, dan segenap karyawan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu 

yang telah ambil bagian dalam membantu mengisi kuesioner hingga penelitian 

ini dapat berjalan dengan baik.  

8. Rekan-rekan seperjuangan kelas regular 2 angkatan yang ke-22 Universitas 

Mercu Buana Menteng, Jakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang 
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skripsi ini. 
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selalu memberi dukungan. 

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, 

saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa 

mendatang. Akhir kata, semoga Skripsi ini bisa memberikan manfaat dan menambah 

khasanah dalam ilmu Psikologi, khususnya psikologi industri dan organisasi yang 

berhubungan dengan  kepemimpinan heroik, budaya organisasi, dan kualitas layanan. 
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