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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan
berkah dan limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga tesis yang berjudul
“Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi, Dan Lingkungan Kerja Terhadap
Komitmen Organisasi Karyawan Di PT Bank Central Asia, Tbk, Kantor
Cabang Pasar Baru, Jakarta Pusat” ini dapat penulis selesaikan.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah
mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan tesis ini
terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan
kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan tesis ini.
Proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari
pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun
dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi
dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak,
baik material maupun moril.
Olehnya itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima
kasih kepada yang terhormat:
1. Bapak Prof. Dr.–Ing Mudrik Alaydrus selaku Direktur Program Pascasarjana,
yang telah memberikan izin dan kemudahan sehingga penulis dapat
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2. Ibu Dr. Aty Herawati, M,Si., CFRM selaku Ketua Program Studi Magister
Manajemen yang telah memberikan arahan awal sebelum seminar proposal
tesis.
3. Ibu Dr. Lenny Christina Nawangsari, MM, CHRA, ASCA selaku dosen
pembimbing mentor yang telah mendorong, membantu, dan mengarahkan
penulis hingga penyelesaian tesis ini.
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4. Seluruh dosen dan staf administrasi serta petugas perpustakaan pada program
Pascasarjana Mercubuana, yang secara langsung atau tidak langsung telah
memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
5. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Alm. Ibrahim Mustofa dan ibunda
Rukayah, kedua mertua, dan suami tercinta Aditya Kafi yang telah
mencurahkan kasih sayang, untaian doa dan pengorbanan tiada henti, yang
hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya. Semoga Allah selalu
menyapamu dengan Cinta-Nya.
6. Bapak Rudy sebagai Kepala Kantor Cabang BCA Pasar Baru, Ibu Acen,
Bapak Soeparman selaku atasan Saya di BCA Pasar Baru, dan seluruh rekanrekan kerja di BCA Pasar Baru yang senantiasa memberikan motivasi kepada
penulis untuk menyelesikan studi.
7. Rekan-rekan kerja di BCA Pasar Baru dan Keluarga Mahasiswa Fakultas
Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Mercubuana angkatan 2016.

Akhirnya, penulis berharap bahwa semoga apa yang disajikan dalam tesis ini
dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Sekian dan terima kasih.
Jakarta, 18 Februari 2019
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