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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan berkat dan hikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan tugas akhir ini.  

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Iklim Organisasi terhadap Perilaku 

Kerja Kontraproduktif dan Komitmen Organisasi”, memiliki tujuan untuk 

mengetahui pengaruh iklim organisasi terhadap perilaku kerja kontraproduktif dan 

komitmen organisasi di PT Multi Nitrotama Kimia. 

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan 

masih terdapat kekurangan. Penelitian ini hanya berfokus pada iklim organisasi 

dan komitmen organisasi pada PT Multi Nitrotama Kimia yang menjadi 

pendukung terjadinya perilaku kerja kontraproduktif karyawan dan komitmen 

organisasi, sementara masih terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi 

perilaku kontraproduktif karyawan dan komitmen organisasi. Selain itu, penelitian 

hanya dilakukan pada 70 karyawan PT Multi Nitrotama Kimia sehingga penelitian 

ini hanya mererepresentasikan perilaku kerja kontraproduktif dan komitmen 

organisasi di perusahaan tersebut. 

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-

pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini: 

1. Ibu Meily Margaretha, S.E., M.Pd. selaku dosen pembimbing penulis yang 

sudah begitu banyak membantu, membimbing, dan mendukung penulis 

untuk menyelesaikan tugas akhir dalam waktu kurang lebih 3 bulan. 

2. Bapak Allen Kristiawan, S.E., M.M. selaku dosen wali penulis yang sudah 

bersabar, member motivasi dan membimbing selama 3,5 tahun. 

3. Bapak dan Ibu dosen Universitas Kristen Maranatha yang selama ini sudah 

memberikan bekal ilmunya kepada penulis. 

4. Kedua orang tua penulis, Kwan Kim Ming dan khususnya Maya Wati 

yang selama ini sudah mendukung sepenuh hati dalam bentuk fisik 

maupun doa dan memberi semangat agar penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir dengan lancar. 

5. Kakak dan adik-adik, Gilang Perdana, Yensan Theressa dan Yenchen 

Theressa yang sudah memberikan semangat, doa, dan membantu untuk 

menyelesaikan tugas akhir penulis. 
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6. Uwa Asep Supriadi, selaku manajer Safety PT Multi Nitrotama Kimia 

yang sudah mau direpotkan dari mulai penyebaran kuesioner sampai 

selesai. 

7. Andyarini Safitri dan Viertakania Madjid, yang selalu meluangkan 

waktunya untuk memberi saran dan menjawab segala pertanyaan penulis 

mengenai tugas akhir ini. 

8. Yohanes Wilianto, Aloysius Arvin Mulyadi dan Claudia Tamara, terima 

kasih karena sudah banyak menghibur, memberi semangat dan mendengar 

keluh kesah semenjak awal masuk kuliah sampai menulis tugas akhir ini. 

9. Teman-teman tugas akhir seperjuangan, Kishan Krisnadia, Adilla Fasya, 

Amanda Handayani, Shadiqa Imanina, Michelle Vinca, Fani Yunita dan 

teman-teman seangkatan lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu. 

Terima kasih sudah menemani hari-hari dikampus selama ini sampai 

akhirnya dapat menyelesaikan perkuliahan bersama-sama. 

10. Teman-teman HR Squad, Kishan Krisnandia, Wendy Tri, Amanda 

Handayani, Shadiqa Imanina dan Michelle Vinca terima kasih sudah 

senantiasa mendengar keluh kesah, memberi semangat, dan menghibur 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya dengan lancar. 

11. Teman-teman Alhaq 2013, Terima kasih Sempat mengajari artinya 

kebersamaan dan kerjasama dalam membangun karakter di awal masa 

perkuliahan Penulis. 

12. Seluruh pihak terkait dalam penulisan tugas akhir ini yang penulis tidak 

bisa sebutkan satu persatu. 

Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkatNya 

kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. 

Semoga tugas akhir ini dapat berguna dan member nilai tambah serta wacana baru 

bagi semua pihak yang membacanya. 

 

Bandung, Januari 2016 

 

 

                                                                           Andika 


