KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat
dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan proposal ini sebagai salah satu syarat
di dalam memperoleh gelar sarjana di Universitas Mercu Buana Jakarta dengan
judul yang di pilih penulis adalah “Pengaruh Pelatihan, Disiplin Kerja dan
Budaya Organisasi Terhadap Kinerja”.
Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis menyadari keterbatasan, dan ketidak
sempurnaan dalam penyusunan proposal ini, baik dari segi isi maupun
penyajiannya. Penyusunan proposal ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan
dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Bapak Hirdinis, SE,
MM. Selaku dosen pembimbing proposal yang telah memberikan saran, waktu,
bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat
yang telah di berikan kepada penulis, dan Kedua orang tua tercinta Bapak
Mujiono dan Ibu Caswi yang selalu memberikan doa, dorongan serta inspirasi
yang takternilai harganya serta semua dukungan baik moril maupun material,
tidak lupa untuk adik tercinta Dani Masruhan dan kakak tercinta Dini Apriani,
Rusdiana. Kalian yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan
proposal ini.
Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini penulis hanturkan Alhamdulilah atas
kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan anugerahnya dan ingin
berterimakasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan
proposal ini terutama kepada :
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1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu
Buana.
2. Dr. Harnovinsah, Ak.,M.Si., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Mercu Buana.
3. Dudi Permana, MM., Ph.D selaku ketua Program Studi manajemenS1
Universitas Mercu Buana.
4. Selaku Dosen dan staf program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya.
5. Teguh selaku HRD (Human Resoulces Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana Tanjung Duren, Jakarta Barat yang ingin di
wawancarai oleh peneliti.
6. Untuk sodara tercinta saya Siti Nurani, Nunik Pitrianti, Perawati, Meysia
Widatamara, Suheti, Nia yang selalu memberikan doa dan dukungan
selama menyelesaikan skripsi.
7. Untuk sahabat SMA saya Dian Tiratnatiwi, Ana Dian Rizki, Siti Nurjanah,
Vana Mika Berti, Nur Widia yang selalu memberikan dukungan yang
sangat luar biasa.
8. Untuk sahabat terbaik saya Herlian Rizki Dwiyono, Ana Nisa, Desi
Ventiana, Eka Nurul Hamidah, Dian Sari Utami, Eka Puji Lestari, Desi
Lia, Harin Dian Novianti, Elsa Melinda yang selalu memberikan
kebahagiaan selama kuliah. Semoga kita dapat mewujudkan impian kita
dan tetap bersahabat.
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9. Seluruh teman-teman Manajemen S1 FEB UMB angkatan 2014 yang tidak
bisa di sebutkan satu persatu.
Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan
bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga proposal ini
bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan
pembaca pada umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan
diri, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam
proposal ini.
Jakarta Desember 2017

Silpiani
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