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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat, hidayah, serta inayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal 

penelitian ini dengan judul “Pengaruh Disiplin Kerja Dan Stress Kerja 

Terhadap Kinerja Divisi Telefundrising Pada PT Karya Putra Surya 

Gemilang”. Proposal ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

 Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam dalam penelitian ini tidak 

lepas dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta 

pengalaman. Penyusunan proposal ini tidak lepas dari bimbingan Bapak Ibu Luna 

Haningsih SE,. ME . Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan 

saran, waktu, bimbingan, semangat pengetahuan dan nasehat yang sangat 

bermanfaat kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Dr. Arissetyanto Nugroho, MM. selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak.,M.Si., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana. 

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

Universitas Mercu Buana. 

4. Ibu Luna Haningsih,SE, ME. Selaku dosen pembimbing saya yang selalu 

memberikan arahan untuk skripsi saya . 
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5. Para jajaran manajemen PT Karya Putra Surya Gemilang atas kesempatan nya 

untuk penulis melakukan penelitian. 

6. Bapak dan  mama , yang sangat penulis cintai yang juga telah membesarkan dan 

mendidik serta member inspirasi yang tak ternilai harganya dan doa yang tiada 

hentinya selalu kepada penulis dan juga kepada Mas Adi , Mas Rohmat dan 

Boski yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.  

7. Kepada  sahabat-sahabat penulis selama kuliah Dyah, Dewi, Noel, Ratih, 

Rezha, Ni Putu, Nova, Vella , Anjar dari awal semester satu hingga sekarang 

selalu memberi motivasi. 

8. Kepada Be2gh sahabat semasa MTS Rafika, Dian, Siva yang selalu 

menjatuhkan lalu di bangunkan kemudian di jatuhkan lagi , dan selalu 

memberikan hinaan kasih sayang nya tapi diam-diam memberikan semangat 

terselubung yang tiada hentinya .  

9. Kepada sahabat semasa di Yadika Novi , Amona , Widya dan Farhan (Temen 

orok ) yang selalu ada saat penulis susah dan selalu memberi support .  

10. Kepada sahabat sekaligus team kerja penulis selama dikantor yang selalu 

kepusingan sama kelakuan penulis Tasya, Dyah, Apink, Yusi, Comar tetapi 

tetap memberikan semangatnya .  

11. Seluruh rekan-rekan Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Mercu Buana angkatan 2013. 

12. Seluruh dosen dan staf Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 
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13. Untuk seluruh pihak yang belum disebutkan namanya di dalam proposal ini, 

terimakasih atas dukungan serta doa-doa  terbaiknya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal ini masih jauh dari 

sempurna dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki 

oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran, dan masukan yang 

membangun dari berbagai pihak. Semoga proposal ini bermanfaat bagi penulis, 

pembaca, dan peneliti selanjutnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan 

kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih. 

  Jakarta, 25 Januari 2018 

 

             Anita Puji Lestari  

      Peneliti  
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