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KATA PENGANTAR 

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 

dan segala Puji hanya milik Allah SWT, serta shalawat dan salam selalu 

tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW. Berkat limpahan kasih 

sayang dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Hubungan Work-Life Balance dan Job Satisfaction 

dengan Turnover Intention pada Karyawan Perhotelan di Area Cikarang”. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan 

gelar Sarjana Psikologi (S.Psi) pada program studi Psikologi di Universitas Mercu 

Buana Jakarta.  

Dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini penulis telah banyak 

mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 

membantu, khususnya: 

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

Universitas Mercu Buana. 

2. Ibu Dra. Tika Bisono, M.PsiT., Psikolog, selaku Ketua Program Studi 

Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. 

3. Ibu Amy Mardhatillah, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan membimbing penulis  

dalam menyelesaikan penelitian ini. 

4. Bapak Dr. Irfan Aulia Syaiful, S.Psi., M.Psi., dan Ibu setiawati Intan 

Savitri, M.Si., selaku penguji yang telah memberikan masukan dan kritik 

pada hasil karya skripsi ini. 

5. Seluruh Staf Dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana yang 

telah membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi. 
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6. Suami tercinta Ade Rachmat, dan anak-anak tersayang yang telah 

memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Pekerja hotel di area Cikarang yang telah berpartisipasi dalam mengisi 

kuesioner dan bersedia meluangkan waktunya. 

8. Teman bimbingan penulis yang sangat membantu dan selalu memberikan 

dukungan dan menularkan semangat. 

9. Sahabat-sahabatku terutama keluarga besar Fakultas Psikologi Universitas 

Mercu Buana Menteng Angkatan 25 yang selama ini telah menjadi 

keluarga kedua bagi penulis, dan yang selalu memberikan dukungan moral 

untuk terus menyelesaikan skripsi ini. 

10. Dan Pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima 

kasih atas semuanya. 

 Semoga Allah SWT sudi kiranya membalas kebaikan dan selalu 

mencurahkan taufik serta hidayah-Nya. Dengan segala keterbatasan penulis dalam 

penyusunan skripsi ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca 

untuk menyempurnakan. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. 

 

 

Jakarta, 06 Agustus 2018 

 

 

          Nur Hinaning 
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