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KATA PENGANTAR 

 

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

Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Pemberian Gaji dan Insentif terhadap Kinerja Karyawan pada 

PT. Mitra Abadi Jaya Bersama”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan 

serta bimbingan Dr. Purwanto SK., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

telah memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-

nasehat yang sangat bermanfaat. Penulis dalam kesempatan ini ingin berterima 

kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini 

terutama kepada: 

1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu Buana. 

2. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS., CMA selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Dudi Permana, Ph.D selaku Ketua Program Studi Manajemen S1, Mochamad 

Soelton, S.Psi., MM., CHRM dan Ryani Dhyan Parashakti, SE., MM selaku 

Sekretaris I dan Sekretaris II Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi 

dan Bisinis Universitas Mercu Buana. 

4. Kedua Orang Tua penulis Bapak Bony dan Ibu Rumiati yang telah menjadi 

tujuan awal saya untuk kuliah dan terimakasih atas doa, perhatian, kesabaran, 

pelajaran, dorongan, dukungan materil maupun moral, kasih sayang, dan 

nasehat yang selama ini tiada henti diberikan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Alm. Sukma Wijaya selaku adik kandung penulis yang selalu memberikan doa 

dari surga dan Alm. Tarni selaku nenek kandung yang selalu mendoakan 

penulis semasa hidupnya agar bisa menjadi sarjana dan sukses dalam kuliah. 

6. Arifin selaku suami yang selalu memberikan semangat, perhatian, tenaga, 

materi dan selalu mendoakan dalam mengerjakan Skripsi ini. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



vi 
 

7. Ibu Yuli selaku HRD Manager dan seluruh rekan-rekan karyawan PT. Mitra 

Abadi Jaya Bersama, yang selalu mendukung penyelesaian skripsi ini dan 

bersedia menjadi responden penelitian dan memberi dukungan kepada penulis. 

8. Nia Agustin Putri selaku partner satu bimbingan serta sahabat dari masa SMK,  

Yutrinda selaku partner satu bimbingan, teman seperjuangan dari awal 

semester, mommy, pebi, mira, rina maharani, teman-teman IHIK, selvi fretia, 

rosmawati dan Kana Cakra sahabat sejak SMK yang pernah berjasa dalam awal 

masuk kuliah. 

9. Bagi semua pihak yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu atas 

terlibatnya dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai saya ucapkan banyak 

terimakasih. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Penulis juga 

menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu 

penulis mengucapkan mohon maaf atas kekurangan yang ada dan berharap semoga 

dapat diperbaiki pada waktu mendatang baik oleh penulis sendiri maupun penulis 

lainnya sehingga ilmu dapat terus dikembangkan dan disempurnakan. 
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