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KATA PENGANTAR 

 Bismillahirrahmannirrahim, segala Puji bagi Allah SWT yang 

senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada penulis dalam 

rangka menyelesaikan karya skripsi dengan judul “HUBUNGAN 

EMPLOYABILITY SKILLS DENGAN INTENSITAS TURNOVER 

PADA KARYAWAN UNIT TELEMARKETING PT.EMS DI 

JAKARTA”. Karya skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan 

untuk mendapatkan gelar Sarjana Psikologi (S.Psi) pada program studi 

Psikologi di Universitas Mercu Buana Jakarta.  

 Dalam menyusun skripsi ini penulis merasa bersyukur atas bantuan 

dan dorongan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah 

membantu terselesaikannya skripsi penulis dengan baik. Oleh karena itu 

penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :  

1. Allah SWT, yang selalu memberikan berkah dan karunia_Nya. 

2. Ibu Irma Himmatul Alliyah, M.Psi, selaku pembimbing skripsi 

Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana 

3. Suamiku tercinta Aswidja Asmo yang telah memberikan dukungan 

materi, moral, maupun dukungan spiritual, Anaku Muthia Aulia 

Asmo, Manggala Putra Aulia Asmo yang selalu menjadi spirit penulis 

untuk terus menyelesaikan tugas akhir ini. Yang selalu sabar 

menerima bundanya jarang punya waktu meskipun di akhir pekan 

karena harus menjalani sesuatu yang sudah dimulai dan harus 

diselesaikan sampai selesai. (menimba ilmu pengetahuan) 

4. Keluarga Besar Bapak Indra Zahari, Keluarga Besar Bapak H Asmo 

5. Sahabaku dan teman-temanku angkatan 25, Family Vacation sahabat 

sekaligus saudara ku , ES Squad (Echa, Indri, Aking), Nadia, tim 

Rewo-Rewo (Cabe Nissa, Nani, Fifi, Evan, emak Citra, Evelin ) , 

Sahabat Islami Squad ( Miril, Reza, Irna, Septi, Amru) 

6. Specially to Muhammad Fahmi Irsyad Ketua kelas abadi angkatan 25 

yang selalu sedia berkorban untuk ceceu-Nya agar dapat meraih gelar 

sarjana. 
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7. Leader ku Ibu Dewi Maharini, dan rekan-rekan Leader unit 

Telemarketing PT.EMS 

8. Anak – anak bunda Debbie Tim Transformer, dan Tim Mt.Everest 

specially untuk Gita Wijaya dan Lusiana Juliani yang selalu 

mengingatkan jadwal bayar uang kuliah. 

9. Dan untuk semuanya yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu, semua 

yang hadir dalam hidupku di rentan waktu berlalu selama 

menjalankan 4 tahun menimba ilmu . 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan 

hidayah serta taufikNya, Aaamiinn. 

Jakarta, Juli 2018 

         

       Penulis 
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