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 Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya 

kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 
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berarti dan berbagai pihak, khususnya Ibu Mafizatun Nurhayati, selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, 

pengetahuan dan nasehat - nasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan 

kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis haturkan 

alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan anugerahnya dan 

ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 
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5. Kedua orang tua tercinta dan kedua adik saya yang telah memberikan 

semangat, doa dan dukungan moral dan material yang tiada henti - 

hentinya kepada penulis. 

6. Ibu Eleonora Hutagalung selaku Direktur HRD serta Bapak Achmat 

Bahtiar dan Ibu Resty Laura Stephany selaku Manager HRD PT. GPI yang 

sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kuliah dan memberikan 

banyak motivasi dan insparisi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

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. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat 

menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 

Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf 
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