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Dengan memanjat  kan  puji  syukur  Kehadirat  Tuhan yang Maha Esa,  Puji

Tuhan  atas  segala  limpahan  berkat  dan  kemuliaanNya,  sehingga  penulis  dapat

menyelesaikan  skripsi  dengan  judul  ''PENGARUH  STRES  KERJA  DAN

KEPUASAN KERJA TERHADAP  TURNOVER  INTENTION (STUDI PADA PT

KARYA PUTRA  SURYA GEMILANG).  Semoga  skripsi  ini  dapat  memberikan

manfaat sesuai dengan apa yang diharapkan penulis.

Penulis  menyadari  sebagai  manusia  biasa dalam dalam penelitian ini  tidak

lepas  dari  kesalahan  dan  kekurangan  akibat  keterbatasan  pengetahuan  serta

pengalaman.  Penyusunan  proposal  ini  tidak  lepas  dari  bimbingan  Ibu  Catur

Widayati., SE., MM. Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan meluangkan

waktunya untuk memberikan saran sertai lmu yang bermanfaat buat penulis selama

menyusun skripsi ini.

Oleh  karena  itu  dalam  kesempatan  ini,  penulis  dengan  ketulusan  dan

kerendahan hati  ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang

telah dengan ikhlas memberikan saran dan kontribusi berarti dalam proses penelitian

dan penyusunan skripsi ini, antara lain: 

1. Bapak Dr. Arissetyanto Nugroho, MM, IPU selaku Rektor Universitas Mercu

Buana.
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2. Bapak  Dr.  Harnovinsah,  Ak.,  M.Si.,  CA,  CIPSAS.,  CMA.,  CIBA.,  CBV

selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

3. Bapak Dudi  Permana,  Ph.D selaku Ketua  Program Fakultas  Ekonomi dan

Bisnis Universitas Mercu Buana.

4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat

kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Mercu Buana. 

5. Kepada Mama,Papa dan Kakak serta keluarga tercinta yang tidak pernah lelah

dan  jenuh  mencurahkan  kasih  sayang  mendampingi,  mendukung  serta

mendoakan  penulis  dalam suka  maupun duka,  sehingga  termotivasi  dalam

menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada pria yang selalu mendoakan penulis  serta menumbuhkan semangat

yang patah dan harapan yang hilang untuk kembali ada Dasdo Risky Sinaga.

7. Sahabat  terbaik  selama  kuliah  Nur  Asifa,  Sahabat-sahabat  seperjuangan

penulis: Anita, Rani, Putu, Reza, Ratih Ayu, Alm.Imanuel, Dyah, Nova dan

Dewi,  terima kasih untuk kebersamaan dan bantuan juga  energi  yang luar

biasa  di berikan kepada penulis.

8. Seluruh  jajaran  PT  Karya  Putra  Surya  Gemilang  telah  memberikan

kesempatan untuk penulis melakukan penelitian.

6

http://digilib.mercubuana.ac.id/



9. Seluruh Rekan Se-Angkatan Mercu Buana Tahun 2013-2014 yang tidak dapat

penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memperlancar proses

penelitian dari awal sampai selesai penyelesaian skripsi ini. 

10. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat

kekurangan  dan  keterbatasan.  Oleh  karenaitu,  kritik  dan  saran  yang

membangun sangat penulis butuhkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan

sumbangan pengetahuan dan menjadi karya yang bermanfaat.  

Jakarta,        Agustus 2018

Valyanna Sulisca
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