KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Tuhan YME yang telah memberikan berkat dan
anugerahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH
GAYA KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP
KEPUASAN

KERJA

KARYAWAN

PADA

PT.

BUANA

SUKSES
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berbagai pihak. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk
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