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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Visioner, Pemberdayaan Karyawan 

dan Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Karyawan”. 

Penulisan ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh Sidang Akhir pada 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer 

Indonesia. 

Penulis menyadari bahwa hasil penyusunan skripsi ini dapat dikatakan jauh 

dari sempurna karena keterbatasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan 

dan pengalaman berada dilapangan. Penulis juga menyadari bahwa penulisan 

skripsi ini tidak lepas dari arahan serta bantuan dan bimbingan dari dosen 

pembimbing yaitu Iva Yustisia, SE.,M.Si, tanpa beliau maka skripsi ini tidak akan 

terselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. 

Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan hormat dan terimakasih 

yang sedalam-dalamnya kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia. 
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Ekonomi Universitas Komputer Indonesia 
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4. Ibu Iva Yustisia, SE.,M.Si selaku Pembimbing yang telah meluangkan 

waktu dari kesibukan beliau yang dengan sabar untuk memberikan 

bimbingan dan pengarahan, ilmu pengetahuan serta semangat kepada 

penulis selama dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak / Ibu pimpinan dan Pembantu Pimpinan di Fakultas Ekonomi 

Universitas Komputer Indonesia, atas segala kebijakan yang telah 

ditetapkan, khususnya akademik yang sangat menunjang keberhasilan 

penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Komputer Indonesia. 

6. Bapak Donny dan Bapak Rizal penulis mengucapkan terima kasih karena 

telah membantu membimbing pembuatan skripsi ini dan memberikan 

informasi data-data yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan 

skripsi. 

7. Papa dan Mama yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, doa, 

kasih sayang, kesabaran, dukungan, nasihat, bimbingan dan pengorbanan 

yang tiada hentinya. 

8. Kepada Saudara dan Teman-teman juga seluruh pihak yang telah 

memberikan dukungan dan bantuannya yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu, penulis hanya bisa mendoakan agar semua amal dan kebaikan 

nya dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna karena penulis sendiri masih dalam tahap pembelajaran, dan sebagai 

motivasi agar lebih baik dimasa yang akan datang penulis mohon kritik dan saran 
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dari semua pihak. Atas segala motivasi, kritik dan sarannya penulis ucapkan 

banyak terima kasih. Semoga laporan Skripsi ini bermanfaat untuk pembelajaran 

bagi penulis dan pihak lainnya.  
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