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KATA PENGANTAR 

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

kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan 

judul  “PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KEPUASAN KERJA 

TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN 

KARANG TENGAH, TANGERANG”. 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 akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

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

yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya kepada Bapak RM Rasyid, 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. Di samping itu ijinkan penulis menghaturkan 

terima kasih kepada: 

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

Mercu Buana. 
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2. Dr. Harnovinsah,  M.Si., Ak., CA., CIPCAS., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

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

4. Segenap Bapak dan Ibu dosen Universitas Mercu Buana yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan ilmu yang 

bermanfaat dan berdedikasi tinggi dalam mendidik para calon generasi 

bangsa. 

5. Kepada kedua Orang Tua Bapak Saman dan Ibu Sainah, adik tersayang 

Muhamad Khaerul Rafli dan Nurul Pajri serta Keluarga Besar yang telah 

memberikan doa, dukungan moral maupun material yang tiada henti-

hentinya kepada penulis sehingga penulis terus semangat dan 

memberikan banyak inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Kepada Bapak Matrobin Tobing S.Sos selaku Camat di Kecamatan 

Karang Tengah, Tangerang yang telah mengizinkan penulis untuk 

melakukan penelitian, membantu penulis dan memberikan semangat 

serta memberikan banyak inspirasi saat penelitian. 

7. Sahabat Rolfani Putri Harlin. Terima kasih sudah terlibat dalam 

penyusunan skripsi ini dan memberikan semangat, canda tawa, motivasi, 

doa serta memberikan banyak pengalaman berharga, semangat selalu 

semoga kita sukses bersama dan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. 

8. Teman sesama pembimbing  Syfa Rizkia, Putri Atika Rachmanda, Firda 

Aulia Rahma. Terima kasih sudah saling memberi semangat, memotivasi 

dan saling mendukung selama penyusunan skripsi ini. 
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9. Teman-teman Manajemen S1 seluruh angkatan 2014, terimakasih telah 

memberikan satu pengalaman berharga selama penulis mengampu 

pendidikan di Universitas Mercu Buana. 

10. Kepada semua sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini yang terus 

mendorong penulis menjadi pribadi yang lebih baik. 

11. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima 

kasih atas bantuan, motivasi serta doanya. 

Penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang 

membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat 

menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 

Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis memohon maaf 

apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 

Jakarta,   April  2018 

 

  Putri Dwi Jayanti 
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