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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya kepada penilitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “Pengaruh Kompensasi dan Konflik Kerja terhadap Kinerja Guru di 

SMK SATRIA Srengseng Jakarta Barat”. Skripsi ini merupakan syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana. 

 Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas 

dari kesalahan dan kekurangan. 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 skripsi yang telah 

memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-

nasehat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karna 

itu, dalam kesempatan ini penulis haturkan Alhamdulillah atas kekuatan Allah 

SWT yang telah mencurahkan anugerah-Nya dan mengucap terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada: 

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

Buana. 

2. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

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

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 
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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. Drs. Zakaria dan Ibu Sri Kartini yang 

sudah mendidik serta memberi kasih sayang dan doa yang tiada henti-

hentinya. Adik tercinta Billi Raihan Fitra yang telah membantu berikan 

semangat untuk penulis. 

6. Bapak Raden Erwin Nur Bhakti S.T, M.M. selaku kepala sekolah yang 

telah memberikan data-data yang dibutuhkan dan mengizinkan melakukan 

penelitian di sekolahan SMK SATRIA Jakarta Barat. 

7. Kekasih saya Fernando yang telah menemani, membimbing, memberi 

semangat serta memotivasi saya. 

8. Sahabat-sahabat Annisaa, Elia, Nita, Citra, Sharah, Syifa, Frengki,Tanzil 

,Monic untuk memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini. 

9. Saudara-saudara tercinta yang telah banyak memberi dorongan, semangat, 

dan bantuan secara moril demi lancarnya penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis 

dan pembaca pada umumnya.  

       Jakarta, 14 Maret 2018 

 

          

Dias Anjani 
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