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KATA PENGANTAR 

     Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 

rakhmat dan karunia, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

dengan baik. Melalui tugas akhir ini, penulis melaporkan hasil penelitian yang 

berjudul hubungan psychological well-being dengan self determination pada 

prokrastinasi mahasiswa kelas karyawan tingkat akhir. Penelitian ini disusun 

dalam rangka memenuhi persyaratan akademik guna meraih gelar sarjana 

psikologi di Universitas Mercu Buana, Jakarta. 

     Penulis menyadari keberhasilan penyusunan ini tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak baik langsung, maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, 

penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian penelitian ini. Secara 

khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Alhamdulillah, Terimakasih yaAllah atas kehendak dan rahmat yang 

Engkau berikan nisa bisa lulus yaAllah terimakasih. 

2. Alhamdulillah, Shalawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi wa 

sallam untuk ajaran dan tuntutannya dalam menjalannkan kehidupan ini. 

3. Terimakasih Ibu Aulia kirana M.Psi, Psikolog, selaku dosen pembimbing 

utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi 

masukan yang berarti dalam penelitian ini. 

4. Terimakasih Bapak Amrullah Azmy, M.Psi., Psikolog yang selalu 

memberi informasi, motivasi dan membimbing dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. 
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5. Terimakasih untuk Ibu Korrina Djamil, S.Psi,M.Si yang telah mendukung 

saya dalam pembuatan tugas akhir ini. 

6. Terimakasih untuk keluargaku mamah, bapak, kakak dan adikku yang 

telah memberikan doa dan yang selalu ada dalam hidupku, nisa sarjana 

maaah  

7. Terimakasih untuk Ncing, Lia dan Arul untuk doa dan semangatnya. 

8. Terimakasih kepada Bapak Nuger dan ibu Hellen selaku direktur utama 

PT.Alindo yang selalu meluangkan waktu kerja untuk kuliah serta 

meringankan segala-galanya. 

9. Terimakasih untuk Fahmi Irsyad untuk apa yang telah engkau berikan 

serta membimbing nisa hingga akhir perkuliahan ini.  

10. Miril, Reza, Amru, sefti dan irna tanpa kalian aku bukan apa-apa kalian 

luar biasa. 

11. Terimakasih untuk Geng Rewo-Rewo ceceu, Nani, Fahmi, Fifi, emak 

Citra, Evelin, Evan dan Merlyn kalian membuat perjuangan gelarku 

menjadi berharga, penuh warna, kalian luar biasa guys. 

12. Terimakasih untuk mas ivan dan keluarga yang menyemangati dalam 

segala hal. 

13. Terimakasih untuk kaka Radu telah memberikan semangat yang luar 

biasa, memberikan informasi-informasi dan mendukung segala aktivitas 

yang saya lakukan demi masa depan. 

14. Terimakasih untuk ka azmy yang telah memotivasi untuk kuliah. 

15. Terimakasih untuk Holidah anz, Euis, Farida anz, Puji, Lauza Balweel 

kalian sahabat yang luar biasa, terimakasih semangatnya geng.. 
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16. Terimakasih untuk teman-teman perjuangan Spsi angkatan 25 di 

universitas mercubuana menteng yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

17. Terimakasih untuk seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan 

satu-persatu. 


