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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

atas segala petunjuk, kesehatan dan rahmat yang berlimpah sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kepuasan Kerja dan 

Komitmen Organisasi Terhadap Turnover Intention Pada Karyawan Produksi 

PT Cipta Multi Buana Perkasa. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk 

memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi program studi 

Manajemen di Universitas Mercu Buana. 

 Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas dari 

kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan secara pengalaman. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang 

sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Ibu Ryani Dhyan Parashakti, SE, MM 

selaku dosen pembimbing, semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat 

bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. Karenanya, dengan kesempatan ini 

penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi yang terutama kepada: 

1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM., IPU., selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 
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2. Dr. Ir. Harnovinsah, Ak., M.SI., CA., CIPSAS.,  selaku  Dekan  Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Dudi Permana,  Ph.D., selaku Ketua Program Prodi Studi Manajemen S1 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

5. Kedua orang tua tercinta, Bpk Komari dan Ibu Rusmiah yang sudah mendidik 

serta memberi kasih sayang serta doa yang tiada henti. Kakak kakakku tercinta 

Heri Pranoto dan Yogi Dwi Prasetyo yang telah memberikan motivasi kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Terkhusus Yogie Fahadillah. S yang selalu mendukung dan selalu memberikan 

semangatnya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Teman-teman seperjuangan dikampus, Nita, Annisaa, Dias, Neta, Putu, Deby, 

Ika, Ayu, Sadad, kak Nadia yang telah memberikan dukungan, kenangan manis, 

segala keceriaan, kebersamaan, nasehat dan bantuannya kepada penulis sehingga 

skripsi dapat terselesaikan. 

8. Sahabat-sahabat penulis Lisa, Eva, Emma, Marista, Devvy, Ade, Rillo, Rizky, 

Nia yang telah memberikan motivasi dan dukungannya kepada penulis. 

9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala 

bantuan dan informasi yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala dan balasan yang berlipat 

ganda atas amal dan budi baik semua pihak tersebut. Amin. 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena 

terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan segala bentuk saran serta kritik yang membangun dari 

berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, dan penulis 

mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. 
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