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KATA PENGANTAR 

 

        Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi 

dengan judul “ Pengaruh Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik terhadap 

Prestasi Kerja Karyawan pada PT.Panarub Industry Tangerang” 

       Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

menyelesaikan program sarjana (S1) pada program studi psikologi fakultas 

psikologi di Universitas Mercu Buana. 

       Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih 

kepada semua pihak  yang secara langsung dan tidak langsung memberikan 

kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini : 

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

profesional dalam memberikan bimbingan dan arahan. 

2) Setiawati Intan Savitri, M.Si selaku dosen penguji sidang akhir yang sangat 

membantu dalam memberikan saran dan arahan. 

3) Arie Suciyana.S, M.Si selaku dosen penguji sidang akhir yang sangat 

membantu dalam memberikan saran dan arahan. 
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5) Muhammad Iqbal, M.Soc, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Mercu Buana. 

6) Bapak dan Ibu dosen yang baik hati dalam mengajar untuk berbagi ilmu. 

7) Bapak Willyam Susilo yang selalu sedia membantu penulis dalam  

menyelesaikan skripsi. 

8) Bapak Amir Hamza yang selalu sedia berbagi ilmu dan memberikan 

motivasi. 
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9) Semua Atasan PT. Panarub industry yang berbaik hati dalam memberikan 

dukungan. 

10) Teman – teman di PT. Panarub Industry yang sudah bersedia mengisi 

kuesioner dan sangat membantu dalam penulisan skripsi ini. 

11) Teman – teman diskusi Ewit, Mira, dan Mila yang selalu setia berbagi cerita, 

semoga kita sukses bersama 

12) Teman – teman seperjuangan Afni, Nurul, Nevie, sheila, Monica dan Rika 

semangat untuk kita semua 

13) Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu 

 

        Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat kepada semua 

pihak yang sudah bersedia membantu. Semoga ilmu penelitian ini dapat 

bermanfaat untuk banyak orang semoga kita selalu bisa seimbang dalam 

mendapatkan motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik dalam meningkatkan 

prestasi kerja. 
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