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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Yang telah memberikan Rahmat dan Karuniannya

kepada Peneliti, Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul

“PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA

TERHADAP KEPUASAN KERJA (STUDI KASUS PADA SMPI&SMKI

AL-IHSAN MERUYA, JAKARTA BARAT) skripsi ini merupakan Syarat

untuk melanjutkan ke tahap Skripsi untuk memperoleh Gelar Sarjana pada

Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekononomi 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 Proposal ini tidak lepas dari Bimbingan, bantuan dan

dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya

Dr.Zulfitri.,MS.,MM, Selaku dosen pembimbing pembimbing Skripsi yang telah

memberikan Saran, waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan dan Nasehat-

nasehat yang sangat bermanfaat yang telah di berikan kepada penulis, oleh karena

itu, dalam kesempatan ini penulis haturkan Alhamdulillah atas kekuasaan ALLAH

SWT yang telah mencurahkan anugerahnya dan ingin berterima kasih pada semua

pihak yang telah membantu dalam penyusunan Proposal Skripsi ini terutama

kepada:

1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM.,IPU Selaku Rektor Universitas Mercu

Buana
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2. Dr. Harnovinsyah,Ak.,M.Si.,CA.,CIPSAS.,CMA.CRS selaku Dekan

fakultas ekonomi dan Bisnis universitas Mercu Buana.

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

4. Untuk seluruh Dosen dan Staf Program Studi Manajemen S1 fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan

segenap Ilmunya.

5. Untuk Orangtua saya ,- tercinta yang telah memberikan dukungan moril

maupun spiritual serta doa yang tiada henti dipanjatkan dalam setiap

langkah hidupku.Terima kasih untuk perhatian yang seluas samudera.

Maaf untuk kekecewaan yang pernah tertoreh, semoga semua menjadi

pembelajaran untuk peneliti.

6. Kakak Khoirul Anwar & Aditya Sahid S.Kom tersayang yang telah

memberikan motivasi yang tiada henti untuk adikmu tersayang.

7. Buat Kakak Ipar saya Ns. Nurbaiti, S.Kep yang telah memberikan

dukungan dan memotivasi yang tiada henti.

8. Untuk teman-teman saya satu kelompok di jurusan Manajemen yaitu Dewi

Lestari, Danny Saputra, Winda Fanesa,Anggi Silvana Holifah, Ratu Adella

Khasanah, Novianti dll yang selalu mensupport saya dalam mengerjakan

skripsi baik dari segi moril maupun materi.

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.
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Semoga proposal 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, 16 Desember 2017

Selvie Oktamala Sari
NIM 43114010082
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