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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang 

selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan penelitian dengan judul “ Tipe Kepribadian Big Five dan Self 

Efficacy terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Tingkat Akhir di Universitas 

Mercu Buana Jakarta”. Penelitian ini merupakan tugas akhir (skripsi) yang 

diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana pada 

program studi psikologi di Universitas Mercu Buana.  

Harapan peneliti semoga penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi para pembaca dan menjadi pelajaran untuk penelitian atau 

pembuatan laporan selanjutnya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan 

penulisan atau penggunaan kata yang menyinggung berbagai pihak. Oleh karena 

itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.  

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti 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. 

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

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

Universitas Mercu Buana. 

2. Ibu Amy Mardhatillah, Ph.D selaku pembimbing skripsi dan juga wakil 

dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. 
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3. Kedua Orangtuaku Ayah Paijan, SE.,MM dan ibu Umik Habibah, kedua 

kakakku Randhika Septio, S.Kom dan Puji Lestari, S.Kom serta adikku 

tersayang Adinda Gusthree, terimakasih atas ketulusan doa, kasih sayang, 

dan segala bentuk dukungan yang diberikan kepada saya sampai saat ini 

sehingga saya pun bisa menyelesaikan skripsi saya dengan baik. 

4. Kepala Lab Psikodiagnostik Ibu Popi Avati, M.Psi, Psikolog, Ibu 

Yenny,M.Psi, Psikolog dan Staff Lab ka Dwi Puspita, S.Psi,  serta rekan-

rekan Asisten Lab Psikodiagnostik Mas Kharis, Syarah, Destria, Pungki, 

Ratih, Sofia, Daru dan Rahmat, saya ucapkan terima kasih atas semua 

bantuan dan motivasi yang telah diberikan serta menjadi tempat bertukar 

pikiran, penyemangat dan pelipur lara dikala jenuh melanda sehingga saya 

bisa menyelesaikan skripsi ini. 

5. Pembina Klub Riset Psikologi Bapak Dr.Irfan Aulia Syaiful, M.Psi dan 

teman-teman riset semua, terima kasih banyak telah mengajarkan banyak 

hal terkait penelitian dan banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi 

ini. Kegiatan Cross Cluture Expedition yang telah kita lakukan di Singapore 

dan Bangkok salah satu moment terindah yang tidak bisa dilupakan. Sukses 

terus untuk program kerjanya.  

6. Sahabat-sahabat saya tercinta, Syarah Syavitri, Maya Putri, Diah Anggraini., 

Hazhiyah Nur Shadrina, Devi Siti Anisa., Riska Widianingrum, Setiyarini 

Diyan, dan Nur Aini Rahmah terima kasih atas semua bantuan dan motivasi 

yang teman-teman sudah berikan untuk saya. Terima kasih sudah menjadi 

tempat bertukar pikiran dan penyemangat hingga saya bisa menyelesaikan 

skripsi ini. 
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7. Teman-teman seperjuangan satu dosen pembimbing saya, Chanida, Nita, 

Nazmyati, Syarah, Mutiara dan Alfandani terima kasih teman-teman selalu 

bersedia mendukung dan membantu saya demi terselesaikannya skripsi ini.  

8. Teman-teman lainnya dari Psikologi angkatan 2014, terimakasih teman-

teman sudah membantu proses penyelesaian skripsi saya baik seara 

langsung maupun tidak langsung. Sukses selalu untuk teman-teman 

sekalian. 

9. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya 

kepada berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang 

telah memberikan doa, semangat, dukungan, dan bantuannya kepada saya 

sehingga mimpi saya untuk menyelesaikan skripsi ini bisa terwujud. 

Dalam pembuatan penelitian, peneliti menyadari masih ada kekurangan, 

sehingga peneliti mengharapkan bantuan saran yang membangun. Semoga 

penelitian ini bermanfaat bagi seluruh mahasiswa Universitas Mercu Buana 

Jakarta. 

 

Jakarta, 6 Agustus 2018 

 

 

              Dwika Aulia Putry 
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