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 KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas 

berkat dan rahmat - Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul 

“Pengaruh Kepemimpinan Delegatif, Motivasi Kerja dan Kompensasi 

terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Divisi Factory Operation PT. 

Kirana Megatara, Tbk. Jakarta)”. Penulisan skripsi  ini dalam rangka 

memenuhi salah satu gelar syarat untuk mencapai gelar sarjana pada program 

studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.  

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan  dan bimbingan dan dukungan 

yang sangat berarti dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada 

penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan skripsi ini, khususnya Bapak Suprapto S. Astro, SP, M.Si, selaku 

dosen pembimbing  yang telah menyediakan waktu, memberikan saran, 

pengetahuan, tenaga, dan pikiran  untuk mengarahkan  penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. Dalam kesempatan ini  penulis juga haturkan puji Tuhan atas kekuatan 

Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan anugerahnya dan ingin berterima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyususnan skripsi ini 

terutama kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip, Ms. selaku Rektor Universitas Mercu Buana. 
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2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS  selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

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

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Seluruh Dosen dan staf  Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan bantuan  kepada penulis.  

5. Kedua orang tua penulis, yang selalu mengasihi, mendidik, mendoakan, 

menjadi teladan dan memberikan dukungan  baik moril  maupun materil 

untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6. Keluarga penulis (opung doli, opung boru, Bang Rubel, Ka’There, 

Ka’Morina Ka’Meilinda) yang selalu mendoakan dan memberikan semangat 

dukungan baik moril maupun materil kepada penulis untuk tekun 

mengerjakan skripsi ini, adik - adik penulis ( Freya, Aurhea, Helen) yang 

selalu memberikan  sukacita  kepada penulis. 

7. Sahabat- sahabat penulis yang saling mengingatkan satu sama lain dalam 

penyelesaian skripsi ini : ka Shara, Rizmi, Rizky dan Mey. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini  masih jauh dari 

sempurna dikarenakan  terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki 

penulis. Oleh karena itu 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 dapat berguna bagi seluruh pihak yang membacanya.  
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Akhir kata, penulis dengan segala ketulusan dan kerendahan hati 

mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan 

dalam skripsi ini. 

 

Jakarta, 11 September 2018 

 

   Junalis Lusiana  
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