KATA PENGANTAR
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas berkah dan
limpahan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan
proposal skripsi ini dengan judul penelitian "Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi
Kerja, dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan
Suku

Dinas

Penanggulangan

Kebakaran

dan

Penyelamatan

Kota

Administrasi Jakarta Pusat”. Dalam penulisan proposal ini, penulis menyadari
adanya keterbatasan, ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari
segi penyampaian, penampilan, dan penyajiannya.
Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan
bantuan yang sangat berarti dan bermanfaat dari berbagai pihak, khususnya
kepada Dra. Yuni Astuti. MS. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan
arahan, saran, bimbingan dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi
penulis. Serta penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penulisan skripsi ini terutama kepada :
1. Prof. Dr. Ngadino Surip, M.S. selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
2. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS. selaku Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
3. Dudi Permana, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
4. Dr. Mafizatun Nurhayati, SE, MM. selaku Dosen Metodologi Penelitian SDM.
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5. Teristimewa kedua orang tua tercinta Suhardi dan Nurhayati yang telah
memberikan semangat serta do'a yang tidak bisa tergantikan oleh apapun yang
menjadi sosok panutan dan contoh yang baik.
6. Seluruh Dosen dan Staff program studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah membantu, dan memberikan
segenap ilmunya.
7. Suku Dinas Pemadam dan Penanggulangan Bencana Kota Administrasi
Jakarta Pusat yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk
memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam skripsi ini.
8. Sahabat saya Aris Rigel Pangaribuan, Luthfiyansyah, Ferdy Afandy, Fadeli
Agustian Pratama, Fikran Prasindo dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan
satu persatu yang telah memberikan do'anya dan semangatnya.
Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari
sempurna dikarenakan keterbatasannya pengalaman dan ilmu pengetahuan yang
dimiliki penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan
khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir kata dengan segala
ketulusan dan kerendahan hati, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan
kekurangan dalam skripsi ini. Amin.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Jakarta, 17 September 2019

Dimas Muki Rahardi
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