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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Person-Organization Fit Dan Budaya Organisasi Terhadap Turnover 

Intention Dan Organizational Citizenship Behavior Sebagai Variabel Intervening 

Pada Organisasi Nirlaba”. Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan 

yang dikarenakan kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Namun penulis 

mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi semua 

pihak yang membutuhkan. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak, khususnya, Bapak M Soelton Ibrahem, S.Psi., MM, 

CHRMP, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, 

bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat 

selama menyusun skripsi. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam menyelsaikan skripsi ini terutama kepada : 

1. Prof. Dr. Ngadino Surip, MS, selaku Rektor Universitas Mercu Buana.  

2. Dr. Harnovinsyah, Ak., M.Si., CA, CIPSAS, CSRA, CIBA, selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mercu Buana.  
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3. Bapak Dudi Permana, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Manajemen Ekonomi 

Dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Untuk keluarga saya yang selalu memberikan doa dan dukungan. Psalm 91 

“Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the 

Almighty. I will say to the Lord, “He is my refuge and my fortress, my God, in 

whom I trust.” 

Akhir kata penulis memohon maaf apabila banyak kekurangan dan skripsi 

ini jauh dari kata sempurna. Harapan penulis semoga penelitian ini bermanfaat dan 

dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada 

umumnya. Semoga kita semua selalu dalam karunia, limpahan rahmat dan 

perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. 
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