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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompensasi Karyawan dan Lingkungan  

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Survei pada UD. Dinikoe Keramik 

Malang)”. 

 Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat 

dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu 

Administrasi Universitas Brawijaya Malang. 

 Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud 

tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang 

terhormat: 

1. Prof. Dr. Sumartono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Brawijaya. 

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

Fakultas Iimu Administrasi Universitas Brawijaya. 

3. Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB, selaku PLH Sekretaris Jurusan Fakultas 

Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya. 

4. Prof. Dr. Bambang Swasto Sunuharyo, ME selaku ketua dosen pembimbing 

yang telah banyak membantu, memberikan masukan dan bimbingan serta 

ilmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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5. Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos, M.Si selaku anggota dosen pembimbing 

yang banyak membantu, memberikan masukan dan bimbingan serta ilmu 

yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya yang 

telah memberikan bimbingan-bimbingan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti. 

7. Bapak H. Sjihabuddin Ahmad S.T selaku pimpinan sekaligus pemilik UD. 

Dinikoe Keramik Malang yang telah memberikan izin untuk melakukan 

penelitian. 

8. Seluruh staf karyawan UD. Dinikoe Keramik Malang. 

9. Seluruh keluarga terutama ayah dan ibu yang tiada pernah lelah memberikan 

doa, semangat, motivasi dan dorongan serta bantuan yang diberikan selama 

ini dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Sahabat-sahabat HOOLIGANS yang selalu mensuport peneliti yaitu basit, 

dimas bhirawa, fariz, surya rachma, mukti wibowo, agung budi, fauzan, eta 

setyawan, ardik dan semua teman-teman angkatan 2009. 

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun 

sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat 

memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. 
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