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KATA PENGANTAR 
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menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT X Bandung” dengan baik. 
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untuk memeroleh gelar Magister Manajemen (S-2) di Fakultas Ekonomi Program 

Magister Manajemen Universitas Kristen Maranatha. 
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karyawan pada PT X Bandung. 
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dan perhatian yang tiada hentinya sampai dapat menyelesaikan tesis ini. 

Terimakasih atas segala yang mama dan (alm.) papa berikan, baik secara 

materiil maupun non-materiil.  

5. Mas Irvan tersayang yang selalu memberi hiburan, semangat, dorongan 

dan perhatian sampai dapat menyelesaikan tesis ini. 

6. Lorosay Rohmatusolihat yang selalu memberikan doa, dukungan, 

semangat, perhatian, hiburan, dan bantuannya dalam menyelesaikan tesis 

ini.  

7. Yangti yang selalu memberi doa, semangat, dan dukungan sampai dapat 

menyelesaikan tesis ini. 
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mendukung, memotivasi, dan mendoakan sampai dengan terselesaikannya 

tesis ini. 
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(GWM lt.10) yang selalu membantu dalam melancarkan proses 

terbentuknya tesis ini. 
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11. Monica Noviyanti, S.E., yang selalu memberikan dukungan, motivasi, 

dukungan, ide, ajaran, dan nasihat. 
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Hadianto. Terimakasih telah memberikan hiburan, semangat, doa, 

motivasi, dan dukungan sampai dapat menyelesaikan tesis ini. 

13. Teman – teman seperjuangan, Mas Irvan, Deri, Amazia, Tris, Patra, Andi, 

dan Riyan yang selalu menemani, mendukung, memotivasi, memberikan 
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dan doa selama ini. 
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tidak langsung. 

Akhir kata, semoga amal mereka semua mendapat balasan yang setimpal 

dari Tuhan Yang Maha Esa dengan berlipat ganda. Semoga penelitian ini 
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