KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, akhirnya penulis dapat
menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: Pengaruh Kompetensi, Motivasi,
Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (UP PTSP) Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.
Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen
di Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Penulis menyadari
bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai
pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang
secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian
tesis ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih
kepada: Prof. Dr. S. Pantja Djati, M.Si., M.A. sebagai dosen pembimbing yang telah
membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan Tesis ini dari awal
hingga Tesis ini dapat diselesaikan. Penulis juga berterimakasih kepada Dr.
Suharno Pawirosumarto, S.Kom., M.M., selaku penguji pada seminar proposal, Dr.
Farida Elmi, M.M., Dr. Singmin Johanes Lo, BS. Ch.E, MSOD., selaku Penguji
pada Ujian Tesis, pada Prof. Dr. Ing. Mudrik Alaydrus selaku Direktur Program
Pascasarjana, beserta segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan situasi
kondusif di Fakultas.
Tak lupa penulis berterima kasih kepada ketua Program Studi Magister
Manajemen Dr. Aty Herawati, M.Si. Demikian juga penulis menyampaikan
terimakasih kepada seluruh dosen dan staf administrasi Program Studi Magister
Manajemen, termasuk rekan-rekan mahasiswa yang telah menaruh simpati dan
bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Akhirnya penulis
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mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, istri tercinta Intan Hardiyani,
anak-anak yang luar biasa Rayyan Azka Falah dan Fairel Anindito Raziq serta
seluruh keluarga terkasih, yang penuh kasih sayang dan kesabarannya mendorong
penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Kiranya hasil penulisan ini dapat
memberi sumbangsih dalam kajian manajemen sumber daya manusia.

Jakarta,

Februari 2019

(Eka Yulianto)
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