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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas karunia dan 

rahmat – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap 

Organizational Citizenship Behavior di PT. Infomedia Solusi Humanika Jakarta” 

Penulisan skripsi ini disusun melengkapi tugas akhir dalam rangka memenuhi 

salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis di Universitas Mercu Buana Jakarta, Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak 

Suharno Pawirosumarto, Dr., MM., selaku dosen pembimbing yang telah begitu sabar 

memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi 

penulis sehingga dapat memacu penulis untuk mempelajari banyak hal dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Dengan selesainya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai 

pihak yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan baik secara material 

maupun spiritual. Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terima kasih yang sebesar besarnya kepada : 

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

Buana. 

2. Dr. Harnovinsah, M.Si., Ak., CA., CIPSAS., CMA, selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 
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3. Dudi Permana, Ph.D, selaku Kepala Program Studi Manajemen S1 Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Kedua Orang Tuaku tersayang, terima kasih tak terhingga untuk kasih sayang 

yang tiada henti dalam memberikan doa dan motivasi baik moril yang telah 

kalian berikan ini. 

5. Kepada Teman – teman seangkatan yang selalu membantu dan mensuport 

dalam kegiatan perkuliahan selama 8 semester. 

6. Kak Mafud yang selalu ada dimanapun membantu dalam memberikan 

ilmunya yang tidak kenal lelah dalam membantu agar skripsi ini menjadi lebih 

baik.  

7. Dosen – dosen Pengajar dan juga Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis yang sangat baik dalam memberikan pengetahuan dan membantu 

melayani para mahasiswa. 

Dalam penulisan skripsi penelitian ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih banyak kekurangan sehubungan dengan keterbatasan, kemampuan, dan 

pengetahuan penulis, sehingga dirasakan skripsi penelitian ini jauh dari sempurna, 

untuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan. 
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