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KATA PENGANTAR 

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

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul 

“Pengaruh Keadilan Distributif dan Kebutuhan untuk Berprestasi Terhadap 

Kepercayaan Organisasi dan Dampaknya Pada Kinerja Karyawan di Bagian IT 

Development PT ED”. 

 Penyusunan laporan proposal penelitian ini merupakan salah satu persyaratan 

untuk dapat menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Penyusunannya dapat 

terlaksana dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu pada 

kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

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

Mercu Buana. 

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

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

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

Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Mochamad Soelton, S.Psi., MM dan Ibu Ryani Dhyan Parashakti, SE, 

MM selaku Sekretaris S1 Program Studi Manajemen S1 Universitas 

Mercubuana . 
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5. Ibu Dr. Mafizatun Nurhayati, MM selaku Pembimbing skripsi yang telah 

membimbing penulis dengan semua saran, kritikan, koreksi, semangat dan 

ilmunya dalam menyusun skripsi ini.  

6. Seluruh dosen dan juga Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu 

Buana yang telah memberikan segenap pengetahuan dan membantu melayani 

para mahasiswa. 

7. Seluruh manajemen, karyawan/karyawati PT ED selaku responden penelitian 

yang telah meluangkan waktu dan membantu pengambilan data penelitian.  

8. Kedua orang tua tercinta Bapak Mujiyana dan Mama Sri Lestari yang selama 

ini telah membesarkan dan memberikan doa-doanya, dan adik saya Dinda 

Dwi Ayu yang telah menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Untuk Sahabat Nikreuh, Samuella, Herlin, dan Lina yang selalu menemani 

dan menyemangati saya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat 

waktu. 

10. Untuk Deasy, Merri, dan Nungky teman seperjuangan sejak semester 1, 

terimakasih sudah menemani selama 4 tahun ini dan Mbak Oni teman bareng 

bimbingan terimakasih atas bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

11. Untuk teman-teman pejuang skripsi manajemen angkatan 2014 terimakasih 

atas kekompakannya selama ini dalam memberikan dukungan yang luar biasa. 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan yang 

membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah 

pengetahuan khsuusnya bagi penulis dan pembaca. Akhir kata, penulis mohon maaf 

apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam penulisan proposal ini. 

          

        Jakarta,  12 September 2018 

 

 

              Melly Puspita Sari 

              NIM: 43114110367 
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