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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya yang 

berlimpah sehingga penulis mampu menyelesaikan dengan baik penelitian yang 

berjudul “Peran Grit dan Job Crfatng Terhadap Work Engagement pada Pekerja 

Generasi Y di Jakarta”.Skripsi ini disusun dan diajukan guna memenuhi 

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

Universitas Mercu Buana. 

Penulis menyadari bahwa terwujudnya tulisan ini, tentu saja tidak terlepas dari 

berbagai pihak yang telah begitu besar mendukung, membimbing penulis baik 

pikiran, ide, tenaga maupun waktu. Terima kasih saya tujukan kepada pihak-pihak 

yang telah banyak membantu saya dalam pembuatan skripsi ini : 

1. Allah swt yang telah memeberikan segala pertolongan dengan kemudahan 

dan kelancaran dalam pembuatan skripsi ini, segala puji bagi Allah swt 

karena anya dengan rahmatnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini 

2. Kepada Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Staff TU Fakultas 

Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta yang telah memberikan 

motivasi, harapan dan petunjuk agar kami selaku mahasiswa dapat 

menyelesaikan skripsi tepat waktu. 

3. Dr. Irfan Aulia Syaiful, M.Psi. Selaku Dosen Pembimbing atas motivasi 

kepada anak bimbingannya, perhatian, pujian, teguran, bantuan dalam 

menyusun skripsi dari awal hingga akhir, serta waktu yang telah diberikan. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



viii 
 

4. Kepada kedua orang tua saya serta keluarga atas motivasi, semangat, doa 

serta segalanya yang tidak bisa saya ungkapkan. 

5. Kepada Fahmi Irsyad selaku ketua kelas Psikologi 25 yang tidka pernah 

terlewat untuk memebrikan info-info penting dan “alert” mengenai 

deadline skripsi ini. 

6. Kepada Sri Humani selaku teman seperjuangan generasi Y dari mencari 

ide di perpus hingga penyebaran kuisioser serta penyelesaian skipsi ini 

dengan berbagi suka duka bersama, yes we made it on time. 

7. Kepada teman Rika dan Afifah teman satu grup whatsapp dan bimbingan 

yang selalu bersama suka duka dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Kepada Mas Aan selaku supervisor yang selalu memudahkan saya untuk 

izin dan cuti sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu, terima kasih 

atas kemurahan hati dan back up nya selama ini. 

 

 

Jakarta,  Agustus 2018 
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