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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Esa karena  

penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan tepat 

waktu dan baik dengan judul “Pengaruh Persepsi Politik Organisasi, Keadilan 

Distributif, Turnover Intention Terhadap Komitmen Organisasi (Studi Kasus 

Pada Bagian Call Center PT.Jaring Synergi Mandiri)”. Proposal ini disusun 

dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana 

(S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana. 

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas dari  

bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, 

khususnya Ibu Dr. Mafizatun Nurhayati, SE, MM, selaku dosen pembimbing 

proposal yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan 

dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat diberikan kepada penulis. Oleh 

karena itu, penulis sangat menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM.,IPU.,CMA selaku Rektor 

Universitas Mercu Buana. 

2. Bapak Dr. Hamovisah, Ak., M.Si, CA.,CIPSAS.,CMA.,CSRS selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Dudi Permana. Ph.D selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 

Universitas Mercu Buana. 
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4. Ibu Dr. Mafizatun Nurhayati, SE, MM, selaku dosen pembimbing proposal 

saya yang telah memberikan motivasi, arahan dan masukan bimbingan yang 

sangat berguna dalam penyusunan proposal ini. 

5. Kepada Orang Tua penulis Biosun dan mendiang Titin tercinta yang selalu 

memberikan doa dan dukungannya baik dari segi moril, materi kepada 

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. 

6. Keluarga besar PT. Jaring Synergi Mandiri, perusahaan dimana penulis 

melakukan penelitian. 

7. Seluruh Dosen dan Staff Faklutas Ekonomi Manajemen dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana Jakarta. 

8. Rekan-rekan satu angkatan Manajemen tahun 2014 Kampus meruya, dan 

teman – teman satu jurusan manjamen yang selalu memberi dukungan dan 

masukan dalam meyelesaikan proposal ini. 

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal ini yang 

tidak dapat disebutkan satu per satu. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini masih banyak 

kekurangan karena keterbatasan pengetahuan, oleh karena itu kritik dan saran 

sangat saya harapkan. Semoga proposal ini bermanfaat dan dapat sigunakan 

sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan. 

 

Jakarta,  Agustus 2018 

 

Reynaldo 
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