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                           KATA PENGANTAR 

 

 

 
Segala puj bagi Allah SWT yang senantiasa telah menganugerahkan rahmat, 

dan hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul 

“PENGARUH BURNOUT TERHADAP PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 

DENGAN HARDINESS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Pada Dokter 

Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit PT. RS. Pelabuhan)”. 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 tugas akhir ini penulis bersyukur atas bantuan dan 

dorongan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah membantu 

terselesainya tugas akhir penulis dengan baik. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

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

Mercu Buana Jakarta. 

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

Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta. 

3. Bapak Drs. Agung Sigit Santoso, M.Si, Psikolog selaku dosen pembimbing 

utama dalam tugas akhir ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, pikiran, ilmu, 

bimbimgan, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses 

penyusunan tugas akhir ini. 

4. Dosen-dosen yang turut membantu dalam pengerjaan skripsi ini, Bapak Dana 

Riksa Buana, MA, Ibu Yenny S.Psi, M.Psi., Psikolog, dan Bapak Masyhar, 

MA. 

5. Segenap Kepala RS. PT Pelabuhan yang telah memberikan ijin penulis 

melakukan penelitian ini, 

6. Segenap Dokter IGD yang telah bersedia membantu penulis melakukan 

penelitian ini. 
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7. Suami tercinta, Widodo Tri Wibowo, dan anak-anak Mawla dan Kenar, terima 

kasih atas dukungan, doa, dan pengertiannya selama penulis menempuh 

pendidikan dan menyelesaikan tugas akhir ini. 

8. Mama Almh Endah Purbani, papa Hapsara Habib Rachmat, bu Nartini, kakak 

Nugrahaningrum dan mas Cokie, terima kasih atas doa yang tulus yang 

dipanjatkan selama ini. 

9. Rekan-rekan kerja di RS. PMC dan para senior di Universitas Jayabaya, terima 

kasih atas dukungan yang diberikan selama ini. 

10. Teman-teman seperjuangan pak Woko, mas Arry, mas Herry, mas Iskandar, 

mas Aldi, Prima, Nurul, mb Mei, Muthi, Rossi, dan Febe, terima kasih atas 

kebersamaan yang indah selama ini. 

11. Sahabat angkatan 27 yang telah memberikan dukungan moral untuk terus 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

12. Segenap saudara dan teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta 

taufikNya, Amin 

 

 

        Jakarta, Agustus 2018 

 

 

 

         Penulis 
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