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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dalam penulisan skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Kompensasi Terhadap Semangat Kerja Karyawan” ini 

dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk 

memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis pada 

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. 

Penulis menyadari bahwa tanpa bekal ilmu pengetahuan, dorongan dan 

bimbingan serta berbagai bantuan dari semua pihak baik bantuan moril maupun 

materiil, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, karena itulah 

penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada : 

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

Administrasi Universitas Brawijaya. 

2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi 

Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. 

3. Bapak Mohammad Iqbal, S.Sos, M.IB, Ph.D selaku Sekretaris Jurusan 

Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. 

4. Bapak Drs. Moh. Soe’oed Hakam, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I, 

terima kasih atas waktu dan kesabarannya dalam membimbing penulis 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Moch. Djudi Mukzam, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II, 

terima kasih atas waktu dan kesabarannya dalam membimbing penulis dan 
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yang telah memberikan pengertian dan pengetahuan yang yang telah 

menambah wawasan penulis. 

6. Bpk. Robby Kosasih, selaku pimpinan CV. Sejahtera Malang,  terima kasih 

atas kesempatannya yang diberikan sehingga penulis dapat melakukan 

penelitian hingga selesai. 

7. Bpk. Bashori, selaku HRD CV. Megah Sejahtera Malang, terima kasih telah 

membantu menghubungkan ke pimpinan CV. Sejahtera Malang sehingga 

penulis dapat melakukan penelitian hingga selesai. 

8. Keluarga besar yang selalu mendorong untuk melewati berbagai kesulitan 

saat menyelesaikan penelitian ini, mendongkrak semangat saat berada di 

ambang kemalasan, terima kasih atas doa, perhatian dan motivasinya. 

9. My Beloved, yang selama ini selalu membuat kesal sehingga berusaha 

untuk cepat segera menyelesaikan studi ini. 

10. Teman-teman angkatan 2007 yang selama ini tidak bosan-bosan selalu 

memberi semangat dan motivasinya. 

11. Adik-adik tingkat yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu mulai 

dari angkatan 2008 – 2010 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 

Brawijaya yang telah banyak membantu demi kelancaran pembuatan 

skripsi ini. 

12. Keluarga besar Satmenwa 803 Universitas Brawijaya, terima kasih kalian 

telah memberikan semangat, terutama teman satu leting Latsar LX, Didik, 

Trisno, Tio, Bangun, Putri. I miss you n I love you all.  
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13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi 

perhatian dan dorongan bagi penulis. 

Demikian karya tulis ini dibuat, saran dan kritik yang sifatnya membangun 

sangat penulis harapkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

baik secara moril maupun materil. Semoga Allah SWT memberikan balasan 

sesuai dengan jasa dan bantuan tersebut. Akhirnya penulis berharap semoga karya 

tulis ini bermanfaat bagi seluruh pembaca. 

 

Malang, 3 Pebruari 2014 
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