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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya 

yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik 

dan tepat pada waktunya. Tugas akhir ini berjudul “Peran Mediasi Kepuasan 

Hidup pada Pengaruh Keterlibatan Ayah terhadap Kebahagiaan Perempuan yang 

Bekerja”. Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi 

persyaratan dalam menyelesaikan program studi Strata-1 (S1) Fakultas Psikologi 

Universitas Mercu Buana serta memberikan pengetahuan baru bagi penulis dan 

pembaca. Tugas akhir ini dapat terselesaikan dan dengan rasa hormat penulis 

menyampaikan rasa terima kasih yang ditujukan kepada: 

1. Mama dan Papa Zulfikry Hermanto selaku kedua orangtua penulis, Citra 

Amelia dan Alvyranti Febriani selaku kakak-kakak penulis yang selama 

ini memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, nasehat, do’a agar 

dilancarkan segala urusannya dan bantuan lain-lain. 

2. Bapak Dr. Irfan Aulia Syaiful, M.Psi selaku Dosen Pembimbing Tugas 

Akhir yang selalu meluangkan waktu, memberikan arahan, motivasi, 

semangat dan bantuan-bantuan lain untuk mendukung tugas akhir ini 

hingga selesai. 

3. Bapak Muhammad Iqbal, Ph.D selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Mercu Buana Jakarta. 

4. Ibu Amy Mardhatillah, Ph.D selaku Wakil Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Mercu Buana Jakarta. 

5. Seluruh dosen pengajar dan karyawan Fakultas Psikologi Universitas 

Mercu Buana Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, 

pembelajaran dan motivasi selama perkuliahan di Fakultas Psikologi 

Universitas Mercu Buana. 

6. Seluruh perempuan yang bekerja di DKI Jakarta atas partisipasinya 

menjadi responden dan sudah meluangkan waktu dalam pengisian 

kuesioner hingga pada akhirnya data penelitian dapat terpenuhi. 

7. Teman terdekat dari MABA (Mahasiswa Baru) sampai saat ini yaitu Dea 

dan Citra serta teman-teman terdekat seperjuangan dari perkuliahan hingga 
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saat ini yaitu Zur, Ayu, Ichva, Dita, Cendy dan Rachel yang selalu 

memberikan semangat, dukungan, menghibur, kritik dan saran, ada ketika 

senang maupun sedih serta memberikan berbagai macam bantuan lain-

lain. 

8. Teman terdekat dari SMA hingga saat ini yaitu Aldys dan Bene yang telah 

ada ketika senang maupun sedih, memberikan dukungan, semangat, 

menghibur dan memberikan berbagai macam bantuan lain-lain. 

9. Teman terdekat dari SMP hingga saat ini yaitu Vivi, Glenzi, Nadia dan 

Indah yang telah memberikan semangat, dukungan, menghibur ketika 

senang maupun sedih dan memberikan berbagai macam bantuan lain-lain. 

10. Teman seperjuangan dalam satu dosen pembimbing tugas akhir yaitu 

Diah, Devi, Gilda dan Hazhiyah yang telah memberikan semangat dan 

dukungan. 

11. Teman-teman Mahasiswa Psikologi angkatan 2012, 2013, 2014, 2015 dan 

2016 yang telah memberikan semangat, dukungan dan bantuan dalam 

melengkapi data penelitian. 

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah 

membantu dan memperlancar proses penelitian dari awal sampai 

selesainya penyusunan tugas akhir. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini terdapat 

kekurangan dan keterbatasan. Akan tetapi, harapan yang besar bagi penulis adalah 

tugas akhir ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan untuk penulis, 

pembaca maupun seluruh pihak yang bersangkutan. 

  Jakarta, Juli 2018 

 

Bela Berta Florenzha 
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