KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat,
karunia, dan kesempatan yang telah diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan
tesis ini dengan judul Pengaruh Kompensasi, Budaya Organisasi, dan Kepuasaan
Kerja terhadap Komitmen Organisasi

Badan Pegawai Terpadu Satu Pintu

Pemprov DKI sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam
kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau.
Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Pascasarjana
Universitas Mercu Buana Jakarta. Dalam penyusunan proposal tesis ini penulis
mendapat banyak bantuan, dorongan, bimbingan, dan arahan serta dukungan yang
sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Dr. Anik Herminingsih, M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan penuh
perhatian selama ini meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan
bimbingan dan pengarahan kepada penulis sampai dengan penyelesaian
penelitian ini,
2. Prof. Dr. Didik. J. Rachbini selaku Direktur Program, Pascasarjana Mercu
Buana beserta segenap jajarannya yang telah memberikan pelayanan terbaik di
fakultas.
3. Dr. Aty Herawati, M.Si selaku Ketua Program Bidang Studi Magister
Manajemen.
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4. Bpk/Ibu Dosen Program Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Mercu
Buana Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada Penulis.
Serta Seluruh Dosen dan staf administrasi Program Studi Magister Manajemen.
5. Bpk. Edy Junaedi Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov DKI. Yang telah memberikan
motivasi, arahan, bimbingan, dan semangat untuk studi yang dengan rasa
kekeluargaan yang sangat mendalam mengarahkan penulis untuk dapat
menyelesaikan studi dengan baik.
6. Bpk/Ibu/Sdr. Rekan-rekan Pegawai DPMPTSP Pemprov DKI yang telah
memberikan bantuan materi dan moril kepada penulis.
7. Kedua Orangtua Bpk. Matkasan (almarhum) Dan Ibuku Tercinta Saonah
(almarhum) yang telah membesarkan dengan keikhlasannya dan semasa
hidupnnya menjadi motivasi utama penulis untuk dapat melanjutkan
pendidikan Magister ini.
8. Yang tercinta Eka Fitri Wulandari yang telah memberikan dorongan dan doa
serta

canda

dan

senyumannya

yang

memberikan

semangat

untuk

menyelesaikan studi ini dengan baik.
9. Seluruh rekan-rekan penulis terutama Abdul Rohim, Abe, yang dengan tulus
dan ikhlas dalam keseharannya memberikan semangat dan masukan dalam
menyelesaikan karya akhir ini.
10. Serta semua pihak yang telah turut membantu hingga terselesaikannya
penelitian ini.
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Penulis menyadari bahwa proposal tesis ini tidak terlepas dari kekurangan
dengan segala keterbatasan. Namun penulis berharap semoga proposal tesis ini
dapat memberi manfaat dan dapat dijadikan pertimbangan bagi para pembaca.

Jakarta, Juni 2018

Penyusun
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