KATA PENGANTAR
Alhamdulillah. Puji dan Syukur saya ucapkan kepada Allah SWT. Karena atas
berkat, rahmat, dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang
berjudul “Kepuasan Kerja dan Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Staf PT
XYZ. Skripsi ini disusun oleh peneliti dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Manajemen, Fakultas
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.
Skripsi ini mungkin tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari
berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini, khususnya
kepada:
1. Ayah saya yang telah berada di tempat terindah, Lili Kuswili dan Ibu saya Tutin
Rustini. Kakak-kakak saya, Yepi Medhikayana dan Irlinda Desita serta Atiqah
Budiarti yang selalu memberikan dukungan, motivasi, bantuan dan doa yang
tiada henti dan perhatian yang begitu besar sehingga Skripsi ini dapat
terselesaikan.
2. Dr. Agung Wahyu Handaru, ST., MM. selaku Dosen Pembimbing 1 Skripsi
yang telah memberikan bimbingan terbaiknya.
3. Dra. Sholikhah, MM. selaku Dosen Pembimbing 2 Skripsi yang telah
memberikan bimbingan terbaiknya.
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4. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta.
5. Dr. Suherman, M.Si., sebagai Ketua Program Studi S1 Manajemen.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi UNJ yang tidak dapat disebutkan satupersatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
7. Bapak Moch. Azib selaku manajer pada departemen HR-GA, Ibu Dewi Astuti
selaku pembimbing peneliti di perusahaan, Ibu Nunuk, Ibu Cahya, Bapak Dede
dan Bapak Sugito selaku staf pada departemen HR-GA, dan kepada seluruh staf
PT XYZ.
8. Sahabat terbaik saya khususnya CIS, sahabat seperjuangan saya selama kuliah
dan memberikan semangat serta bantuan selama penyelesaian skripsi.
9. Sahabat saya yang sangat membantu saya, Dini Nurfauziah, Evita Widya dan
Rizky Juniansyah.
Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari
kesempurnaan. Sehingga, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun
dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para peneliti maupun
pembaca.
Jakarta, 26 Februari 2020

Peneliti
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