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LEMBAR DEDIKASI 

 

“For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, 

plans to give you hope and a future” Jeremiah 29:11 

Segala puji dan syukur kepada Tuhan atas karunia serta anugerah-Nya aku dapat 

meyelesaikan karya skripsi ini. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada 

orang yang sangat kukasihi dan kusayangi 

Mama dan Bapak, terima lah karya kecil ini sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa 

terima kasih yang tiada terhingga kepada Mama dan Bapak yang telah 

memberikan kasih saying, dukungan, doa dan cinta kasih yang tidak bisa kubalas 

hanya dengan selembar kertas bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga 

ini menjadi langkah awal untuk membuat Mama dan Bapak bahagia karena aku 

sadar selama ini belum bisa berbuat hal lebih. 

Adik ku Jeremia, terima kasih atas waktunya yang mau mengantar-jemput ke 

kampus, walau sering bertengkar kakak menyayangi mu dengan sangat tulus dan 

terima lah persembahan karya kecil ini sebagai motivasi agar kamu  tetap 

semangat dan berusaha menggapai impian mu. 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

anugerah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi 

dengan judul “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap 

Organizational Citizenship Behavior pada Karyawan PT. Indomarco 

Prismatama”. 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 ini dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada: 

1) Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung, M.Si selaku dosen pembimbing. 

Penulis mengucapkan terima kasih atas semua bimbingan, arahan, waktu, 

motivasi serta bantuan literatur-literatur yang diberikan kepada penulis. 

2) Irma Himmatul Alliyah, M.Psi,Psikolog, selaku dosen reviewer yang telah 

memberikan arahan dan masukan untuk proses penyelesaian skripsi ini. 

3) Dana Riksa Buana, MA dan Laila Meiliyandrie Indah Wardani, Ph.D 

selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna 

menyempurnakan penulisan skripsi ini. 

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

5) Muhammad Iqbal, Ph.D selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Mercu Buana dan Dra. Tika Bisono, M.PsiT., Psikolog selaku Ketua 

Program Studi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. 

6) Seluruh karyawan PT. Indomarco Prismatama Kemayoran, terima kasih 

karna sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner sehingga 

penelitian ini dapat berjalan dengan baik. 
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7) Henry Daniel terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk 

mengantar-jemput ke kampus. Sahabat-sahabat ku, Lily dan Dinda terima 

kasih untuk masukan dan doa kalian. Arum dan Rika teman bimbingan 

yang baru kenal tetapi seperti teman lama yang saling mendukung 

8) Teman-teman terkasih, khususnya untuk Angkatan 25 Psikologi Menteng 

yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis untuk terus 

menyelesaikan tugas akhir ini. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan 

satu-persatu. 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu 

saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk 

menyempurnakan laporan ini. 

        Jakarta, Agustus 2018 

 

         Penulis 
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