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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selanjutnya 

shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita 

Muammad SAW, kepada segenap keluarganya, dan sahabat-sahabat nya serta 

umat nya sepanjang zaman. 

Dengan taufik dan hidayah Allah SWT, penulis bersyukur telah 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Disiplin Kerja dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Lotus Mas” dengan 

baik. Proposal ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu 

Buana. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal ini tidak lepas dari 

bimbingan Ibu Ryani Dhyan Parashakti SE, MM selaku dosen pembimbing saya 

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

nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat kepada peneliti. Dan dalam kesempatan 

ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

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

2. Dr. Harnovinsah, 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 SI 

Universitas Mercu Buana. 
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4. Ibu Dr. Anik Herminingsih, M.Si selaku desen Metododologi Penelitian Sumber 

Daya Manusia (SDM). 

5. Bapak Didin Hikmah Perkasa, SE, MM selaku dosen yang banyak membantu di 

proposal ini.  

6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana. 

7. Yang tercinta Ayahanda (Syariful Anwar), yang ikhlas memotivasi dengan moril 

maupun materil dan menjadi isnpirasi penulis dalam penulisan skripsi ini. 

Demikian pula yang tercinta Ibunda (Yusmiati), yang dengan ikhlas mencurahkan 

kasih sayang buat penulis, yang tidak henti-hentinya mendoakan agar menjadi 

perempuan yang tegar dalam menghadapi cobaan hidup dan menjadi kebanggaan 

Ayah dan Bunda. Dan yang tersayang kakak-kakak ku (Laylah Farhiyyah dan 

Mulki Sulayman), yang selalu mendoakan penulis untuk selalu semangat.   

8. Buat sahabat-sahabatku, Febby Fitri Anti, Pinkan Putri Aulia, Rijoseanita 

Tambunan, Rosita Ambar Sari, Annisa Destinda. S, Ivo Novinati dan beserta 

kawan-kawan lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak 

menggoreskan banyak kenangan manis, canda dan tawa, suka dan duka selama 

ini, semoga tali silaturahim kita selalu terjalin.  

9. Dan juga seluruh teman-teman Manajemen S1 FEB UMB angkatan 2014 yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang membantu membagikan informasi. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 
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karena itu, penulis selalu berusaha memperbaiki diri dan mengharapkan segala 

bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. 

Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya 

bagi penulis, pembaca, dan peneliti selanjutnya. Akhir kata dengan segala 

ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan 

kelemahan dalam skripsi ini. Terima kasih. 

 

       Jakarta, 18 September 2018 
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