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KATA PENGANTAR 

  

Assalamu’alaikum Wr.Wb.  

       Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia rahmat 

dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini sesuai dengan 

yang diharapkan. Penulisan Usulan Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi 

sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen  Universitas 

Komputer Indonesia, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian 

ini yang berjudul “PENGARUH JOB INSECURITY, STRES KERJA DAN 

IKLIM ORGANISASI TERHADAP TURNOVER INTENTION PADA PT 

PISMA ABADI JAYA”. Penulisan Usulan Penelitian ini merupakan kesempatan yang 

berharga sekali untuk mencoba menerapkan beberapa teori yang diperoleh selama 

duduk di bangku kuliah dalam situasi dunia nyata. 

       Penulis menyadari sepenuhnya bahwa baik dalam pengungkapan, penyajian dan 

pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

Banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bantuan, baik itu melalui 

kata-kata ataupun dorongan semangat untuk menyelesaikan penulisan Usulan 

Penelitian ini.  

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih disertai penghargaan 

yang setinggi-tingginya kepada: 
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1. Bapak Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, sebagai Rektor Universitas 

Komputer Indonesia yang telah memberikan inspirasi bagi saya selama ini. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., SE., M.Si, sebagai Wakil Rektor I  

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, S.E., Spec.Lic, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 

4. Ibu Dr. Lita Wulantika, SE., M.Si. selaku ketua program studi S1 manajemen   

Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang banyak memberikan ilmu dan nasihat yang 

berarti selama penulis berkuliah di Jurusan Manajemen terkhusus konsentrasi 

Sumber Daya Manusia. 

5. Bapak Dr. Ir. H. Sri Widodo Soedarso B.M, MM., DBA selaku dosen 

pembimbing yang telah meluangkan waktu dan sangat sabar dalam 

membimbing dan memotivasi penulis selama proses penyelesaian usulan 

penelitian ini. 

6.  Ibu Dr. Raeny Dwisanty, S.E.,M.Si selaku dosen wali selama saya kuliah dari 

semester 1-8 dan selaku ketua pelaksana sidang. 

7. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia 

untuk pengetahuan, pengalaman, dan  pembelajaran hidup yang penulis 

dapatkan selama menempuh perkuliahan.  

8. Karyawan PT Pisma Abadi Jaya yang dengan sabar melayani wawancara dan 

menyebarkan kuesioner penulis serta dengan ramah memberikan informasi, 
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data penelitian, dan masukan yang penulis butuhkan dalam proses pembuatan 

Usulan Penelitian ini dan bersedia menjadi responden. 

9. Kedua orangtua penulis Mulyana dan Sri Bintarti yang selalu mencurahkan 

kasih sayang, senantiasa mendoakan, dan menyemangati penulis setiap waktu.  

10. Saudara penulis satu-satunya, Malik Fajar Maulana yang selalu membantu 

proses penyelesaian skripsi ini. 

11. Sahabat-sahabat sale mannis yang memberikan kebersamaan dan keceriaan 

selama masa perkuliahan Listi Parlianti, Nanda Alrisma, Siti Nurhalimah, 

Shindy Latifah, Irfan Rizqullah, Erviana Nurul, Nur Febriani, Ajeng Perwati, 

Annisa Laras Maulani. 

12. Teman-teman satu spesialisasi MSDM Nanda Alrisma, Siti Nurhalimah, 

Shindy Latifah, Erviana Nurul, Niesfa Ayuningtyas, Vinnna Nur, Nenda Rizki, 

Yudi Firmansyah, Rizky Dwi Putra, Farizan Mufti, Rilo Marbawi, Chairul 

Majid, Fachri Pebyanto, dan teman-teman lain dan tidak mungkin di sebutkan 

satu persatu. 

13. Teman-teman seperjuangan sepembimbing serta kelas MN-2 UNIKOM yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu dan semua pihak yang terlibat yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu 

14. Nur Hidayat sebagai pacar yang telah membantu dan mensupport selama 

proses pengerjaan skripsi ini. 

15. Sahabat penulis, partner dalam segala hal : Nurul Sobia Wati , Sahabat yang 

jauh di cinere dekat di hati : Putri Dwi Aprilia. 
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16. Sahabat-sahabat geng BAC yang selalu memberikan support dan semangat 

Dini Nelly Agustine, Lisdawanti Gunawan, Restu Sandra Arum, Marliana 

Pratiwi, dan sahabat tercinta yang telah pergi Alm. Inggit Anggraeni  

       Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala bantuan yang 

telah penulis dapatkan selama ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian 

semua. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak diperlukan 

penyempurnaan dari berbagai sudut, baik dari segi isi maupun pemakaian kalimat dan 

penyusunan kata-kata yang tepat. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan 

kritik yang membangun untuk kesempurnaan penulisan penelitian ini dalam memenuhi 

tugas mata kuliah, dan penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. 

       Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti 

khususnya dan pembaca umumnya. Semoga semua bantuan, dorongan dan bimbingan 

yang telah diberikan itu akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.  

 

Bandung, Agustus 2019 

 

 

Mita Maulia Pratiwi 

21215040 


