
KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, hanya dengan rahmat dan 

hidayahnya-lah penyusunan skripsi yang berjudul “PENGARUH BUDAYA 

ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada PT. Bank 

Mandiri (Persero) diarea Bandar Lampung )” dapat diselesaikan. 

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh 

derajat sarjana Strata-1 (S-1) bidang manajemen pemasaran pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Tanpa bantuan berbagai pihak, kiranya 

penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, serta penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak membantu hingga 

terselesaikannya skripsi ini, khususnya kepada: 

1. Bapak dan Ibu saya, terima kasih telah memberikan saya kesempatan 

untuk kuliah di Universitas Brawijaya. 

2. Ibu Dr. Noermijati, SE, MTM. Selaku Dosen Pembimbing, Terima 

kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingannya selama saya 

mengerjakan skripsi. 

3. Prof. DR. Bambang Subroto, SE, Msi, Ak selaku dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya, Terima kasih telah memberikan saya 

kesempatan untuk kuliah di Fakultas Ekonomi. 

4. DR. Achmad Sudiro, SE, ME. Selaku dosen penguji, Terima kasih 

karena telah memberikan kritik dan saran yang bermanfaat untuk saya. 
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5. Ibu Astrid Puspaningrum, SE, MM. Selaku dosen penguji, Terima kasih 

telah mengkoreksi kesalahan-kesalahan dari skripsi saya. 

6. Bapak Nanang Suryadi, SE, MM. Selaku sekertaris jurusan Manajemen, 

Terima kasih telah mempermudah saya untuk melaksanakan ujian 

komprehensif. 

7. Bapak Amriyanto, selaku Branch Manager PT. Bank Mandiri (persero) 

Cut Meutia, Terima kasih karena telah memberi kesempatan saya untuk 

melakukan penelitian skripsi di Bank Mandiri. 

8. Teman-teman semua, khususnya eko yang sudah membantu dalam 

penulisan skripsi ini, terima kasih atas segala dukungan dan doanya. 

Semoga kita dapat meraih cita-cita yang kita impikan. 

9. Ria terima kasih atas segala motivasi dan doanya, semoga allah 

membalas semua kebaikanmu. 

Penulis sangat   mengharapkan   segala   kritik   dan   saran   untuk 

penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua. 

 

 Malang, 28 Desember  2008
 
 
 
 
                                    Penulis, 
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