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KATA PENGANTAR 
 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena hanya dengan limpahan rakhmatNya semata, sehingga penulisan skripsi ini 

dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya. 

 Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi salah satu persyaratan 

dalam menempuh ujian serta memperoleh gelar sarjana Administrasi Bisnis 

(Strata 1) pada fakultas ilmu administrasi Universitas Brawijaya Malang,dengan 

judul : “Pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan dan Komitmen Organisasi Terhadap 

Prestasi Kerja Karyawan (Studi Pada Karyawan PT. Bank Jatim (Persero) Cabang 

Malang)”. 

Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada yang terhormat : 

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk dapat menimba ilmu yang bermanfaat. 

2. Bapak Dr. Kusdi Rahardjo,D.E.A selaku ketua jurusan Administrasi Bisnis 

pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah 

memberikan arahan, petunjuk, dan bimbingan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. 

3. Bapak Drs. R Rustam Hidayat, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi 

Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang 

telah memberikan arahan dan petunjuk di dalam prosedur pelaksanaan 

penulisan skripsi. 

4. Bapak Prof. Dr. Bambang Swasto, S. ME. selaku dosen pembimbing I yang 

telah berkenan untuk memberikan restu, arahan, bimbingan penulisan skripsi 

ini hingga dapat penulis selesaikan. 

5. Ibu Dr. Hamidah Nayati U. S.Sos. M.Si. selaku dosen pembimbing II yang 

telah tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

6. Para Karyawan/Karyawati Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 

Malang yang telah membantu sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan 

dengan baik dan lancar. 

7. Bapak Kepala PT. Bank Jatim (Persero) Cabang Malang beserta seluruh staf 

dan jajaran yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan 

penelitian serta memberikan informasi yang dibutuhkan dengan baik. 

8. Rekan-rekan mahasiswa seangkatan yang telah membantu dan memberikan 

saran, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. 

  

  Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun 

sangat diharapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan 

sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. 

               Malang, 

           

               

               Penulis. 
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