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KATA PENGANTAR 

 

Segala Puji bagi Allah SWT yang senantiasa telah menganugrahkan rahmat 

dan hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dengan 

judul “Hubungan Motivasi berprestasi dengan Prestasi Kerja Karyawan di 

Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa“. Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi 

sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Psikologi (S.Psi.) pada 

program studi di Universitas Mercu Buana Jakarta.  

Dalam menyusun tugas akhir ini penulis merasa bersyukur atas bantuan dan 

dorongan, pembimbing dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah membantu 

terselesaikannya tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu penulis 

menyampaikan ucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Muhammad Iqbal, Ph.D. Dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Mercu Buana Jakarta, beserta jajarannya. 

2. Bapak Firman Firdaus, S.Psi.,M.Si. yang telah membimbing, mengarahkan 

serta memberikan saran dan masukannya dalam penyusunan tugas akhir ini 

hingga selesai. 

3. Ibu Yenny, M.Psi. dan Bapak Dr. Irfan Aulia, M.Psi. selaku dosen penguji 

yang telah memberikan masukannya yang menjadikan semakin sempurna 

tugas akhir ini. 

4. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Jakarta yang 

telah memberikan ilmu dan pengetahuannya dengan sabar dan ikhlas. 

5. Bapak Engkus selaku Ketua Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa yang telah 

memberikan izin sehingga terlaksananya penelitian ini. 
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6. Ibu Rukiyah, Ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan serta doanya 

sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dan memberikan 

kado terbaiknya buatnya. 

7. Winda Lestari Istri tercinta yang senantiasa selalu mendoakan dan 

memberikan dorongannya kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir 

ini. 

8. Seluruh karyawan Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa yang telah 

memberikan suport serta bersedia membantu dan berkontribusi sehingga 

tugas akhir ini bisa selesai. 

9. Saudara dan sahabat-sahabatku terutama kawan-kawan angkatan 2013 yang 

telah memberikan dukungan moral untuk terus menyelesaikan tugas akhir 

ini. 

Hanya doa yang senantiasa penulis panjatkan semoga semua pihak yang 

sudah membantu terselesaikannya Tugas Akhir ini mendapatkan pahala yang 

berlipat ganda dari Allah SWT.  

Akhir kata besar harapan penulis semoga Tugas Akhir ini memberikan 

manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang membaca. 

Aamiin. 

 

     Jakarta, 8 Januari 2019 

 

             Penulis 
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