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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang banyak 

memberikan rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini yang berjudul pengaruh kepuasan kerja, remunerasi dan 

organizational citizenship behaviour terhadap kinerja perawat di rumah sakit 

Metropolitan Medical Centre (MMC) tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini 

dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister 

Manajemen. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu 

penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penulis mengharapkan saran 

dan kritik dari pembaca guna memperbaikinya di kemudian hari. Pada kesempatan 

ini perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 

yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini: 

1. Bapak Prof. Dr. Sundring Pantja Djati M.Si., M.A selaku pembimbing pada 

penulisan tesis ini, yang telah bersedia memberikan waktu, pengertian dan 

kesabarannya dalam membimbing penulis. 

2. Bapak Dr. Suharno Prawirosumarto,MM selaku Penguji pada Seminar 

Proposal. 

3. Bapak Dr.Ir.H.Tjiptogoro Dinarjo,MM selaku Ketua Sidang pada Ujian Tesis, 

yang telah memberikan banyak saran dan koreksi. 

4. Bapak Dr.Charles Bohlen Purba,SE,MM selaku Penguji pada Ujian Tesis, yang 

telah memberikan banyak saran dan koreksi. 

5. Bapak Prof. Dr. Ing. Mudrik Alaydrus selaku Direktur Pascarjana Universitas 

Mercubuana Jakarta. 
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6. Ibu Dr.Aty Herawati,M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen 

Universitas Mercubuana. 

7. Seluruh dosen dan staf Magister Manajemen Universitas Mercubuana yang 

telah memberikan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Manajemen 

Sumber Daya Manusia. 

8. Kedua orang tua tercinta Bapak dan Ibu atas jasa-jasanya, kesabaran, selalu 

memberikan kasih sayang, doa, perhatian, dan dukungan. 

9. Istri dan anak-anak tercinta yang selalu menemani dan memberikan semangat, 

dukungan, perhatian, kasih sayang, dan doa. 

10. Seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan, dorongan dan perhatian. 

11. Teman-teman saya yang menyemangati penulis dalam menyusun tesis ini. 

Semoga Allah S.W.T berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas 

kebaikan yang telah diberikan dari semua pihak. Penulis berharap agar tesis ini 

dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen sumber daya 

manusia, serta bagi para pembaca pada umumnya. 
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