
 

viii 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji dan rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT sehingga skripsi 

dengan judul Pengaruh Penempatan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Prestasi 

Kerja Studi pada karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area 

Pelayanan dan Jaringan Malang ini ini dapat diselesaikan. Skripsi ini dibuat 

sebagai akhir dari serangkaian pembelajaran sekaligus sebagai salah satu syarat 

untuk menempuh ujian Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa 

adanya bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof.Dr.Bambang Supriyono,M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Administrasi Universitas Brawijaya Malang. 

2. Ibu Dr. Srikandi Kumadji,M.S. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis 

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. 

3. Ibu Devi Farah Azizah ,S.Sos.M.A.B. selaku Sekretaris Jurusan 

Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 

Malang. 

4. Bapak Dr. Djamhur Hamid,DIP,BUS,Msi selaku Ketua komisi dosen 

pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap 

penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Heru Susilo,M.A selaku Anggota Dosen Pembimbing yang 

telah memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap penyusunan skripsi 

ini. 



 

ix 
 

6. Seluruh Dosen Pengajar pada jurusan Ilmu Administrasi Bisnis yang telah 

memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 

7. Seluruh karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area 

Pelayanan dan Jaringan Malang yang telah memberikan kesempatan dan 

bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

8. Ayah,Ibu dan adikku yang senantiasa, menyayangi, memberikan doa serta 

dukungan sehingga penulis  dapat menyelesaikan skripsi ini. 

9. Sahabat-sahabatku yang telah memberi motivasi,bantuan,dorongan dalam 

penyusunan skripsi ini dan teman-teman FIA-Bisnis 2009 atas 

kebersamaan dan dukungannya. 

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan informasi dan bimbingan, sehingga penulisan skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun 

saangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi penulis, orang lain serta pihak fakultas maupun universitas. 

 

       Malang,  Juni 2013 


