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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi ini 

dengan judul “Pengaruh Komitmen Organisasi, Lingkungan Kerja dan 

Kepuasan Kerja terhadap Organization Citizenship Behavior pada 

karyawan PT. Central Mall Kelola (Central Park Mall)”.  

Peneliti menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas 

dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusunan proposal skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan 

dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Bapak. Dr. Zulfitri 

MS. MM Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, 

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

yang telah diberikan kepada peneliti. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

peneliti haturkan alhamdulilah atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan 

anugerahnya dan ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan proposal skripsi ini teutama kepada :  

1. Prof. Dr. Ngadino Surip. M. S. selaku rektor Universitas Mercu Buana.  

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

Bisnis Universitas Mercu Buana.  

3. Dudi Permana, ,Ph.D selaku ketua Program Studi Manajemen Universitas 

Mercu Buana.  

4. Ibu Rina Astini, Dr. MM selaku dosen Metodologi Penelitian SDM yang 

selalu memberikan pengajaran dan pengetahuan tentang bagaimana cara 

menyusun skripsi dengan baik dan benar. 

5. Kedua orang tua yang hormati dan sangat saya cintai, Bapak Salim dan Ibu 

Popon serta kakaku tercinta Suningsih, Supriadi dan Supriatin yang selalu 

mendorong, menasehati dan mendo’akan penulis untuk menyelesaikan 

studi dan cita-cita. 
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6. Para Staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi 

Manajemen Universitas Mercubuana Jakarta yang telah memberikan ilmu 

melalui suatu kegiatan belajar mengajar dengan dasar pemikiran analitis 

dan  pengetahuan yang lebih baik. 

7. Para staff administrasi Universitas Mercubuana Jakarta yang telah banyak 

membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan studi di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana Jakarta. 

8. Rekan-rekan seperjuangan kuliah, yang telah memberikan persahabatan, 

ilmu, waktu dan kerjasama yang baik selama menjadi mahasiswa di 

Universitas Mercubuana Jakarta. 

9. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Hanya do’a yang dapat penulis panjatkan semoga Allah SWT berkenan 

membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. 

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi sepihak yang 

berkepentingan. 

 

 

           Jakarta, 28 Maret 2019 

       

 

        Saepuloh Yusup 
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