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Kata Pengantar 

Assalamu’alaikum Warahmatullah,  

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala 

rahmat, karunia, hidayah dan kemudahan yang diberikan kepada peneliti, baik 

berupa kesehatan fisik dan mental sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan judul “Pengaruh Disiplin Kerja dan Budaya Organisasi Terhadap 

Kinerja Pegawai Suku Dinas (SUDIN) Pemadam Kebakaran Jakarta Barat”. 

Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.  

Peneliti menyadari sebagai manusia biasa penelitian ini tidak lepas dari 

kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran 

dari semua pihak, khususnya Bapak Sahibul Munir, Ir. S.E, M.Si selaku dosen 

pembimbing yang telah memberikan saran, waktu bimbingan, pengetahuan, dan 

nasihat-nasihat yang bermanfaat yang telah diberikan kepada peneliti. Untuk itu 

peneliti mengucapkan Alhamdulillah atas Kekuatan Allah SWT yang telah 

mencurahkan anugerahnya dan peneliti dengan segala kerendahan hati ingin 

mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan proposal skripsi ini khususnya kepada : 

1. Kedua orang tua peneliti Bapak Hasan Basri, S.E dan Ibu Wihartati yang 

selalu memberikan semangat, dukungan moral, material, serta do’a yang tidak 

pernah putus. Terima kasih telah memberikan segala yang terbaik untuk saya. 
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2. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM, IPU. selaku Rektor Universitas 

Mercu Buana. 

3. Bapak Dr. Harnovinsah, M.Si., Ak., CA., CIPSAS. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.  

4. Bapak Dudi Permana, ST., MM.Ph.D, selaku Ketua Program Studi S1 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

5. Dosen-dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Mercu Buana yang telah memberikan banyak hal yang berharga 

bagi peneliti.  

6. Bapak Abdul Cholik, S.Sos, MM. Selaku Kepala SUDIN Pemadam 

Kebakaran Jakarta Barat. 

7. Bapak Eko, Bapak Teguh, dan Bapak Sutanto selaku pegawai Pemadam 

Kebakaran yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan dan 

mengizinkan melakukan penelitian di organisasi ini.  

8. Sahabat sekaligus teman seperjuangan saya Ratria Isnaini, Dennys Adam, dan 

Liana Widyawati  yang telah memberikan waktu, dukungan semangat, dan 

do’a dalam mengerjakan proposal skripsi ini. 

9. Sahabat main saya TNA Laode Afham, Cipuy (Dwika S.), Arief, Hafiz, 

Anggit, Diano (Dian), Elvina, Avita, Annisa, Anne, dan Ratri terima kasih 

atas do’a, saran, serta dukungannya. 
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10. Sahabat terdekat saya Achmad Ridwan, Azhar Nurmansyah, M. Fikri, Efrida 

Damayanti NS, Inzhana Ayu S, Shinta Devi, Riska Yuni, Lathifa Dwi R, serta 

semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima 

kasih atas do’a serta dukungannya.  

11. Terima kasih pada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang 

telah membantu dan memberikan dukungan serta doannya dalam penyelesaian 

proposal skripsi ini. 

Menyadari banyak keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam 

penyusunan proposal skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran, 

dan masukan yang membangun. 

 

Jakarta, 8 Juni 2017 

 

 

Azhari Rizki Fauji 
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