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KATA PENGANTAR 

Puji syukur peneliti panjatkan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih, 

anugerah, dan bimbingan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi  ini dari awal 

sampai akhir sebagai persyaratan ujian sidang sarjana. 

Selama proses melakukan penelitian yang berjudul “Studi Deskriptif readiness for 

change pada karyawan PT. “X” di Indonesia terkait kebijakan ecotex”. Peneliti menemukan 

banyak kesulitan dalam  persiapan, pelaksanaan, maupun penyelesaiannya. Peneliti 

menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya 

dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin 

menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas semua bantuan yang telah 

diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan Skripsi ini. 

Secara khusus, ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:  

1. Dr. Irene Prameswari Edwina, M. Si, Psikolog, selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

2. Dr. Indah Soca Retno Kuntari, M.Psi, Psikolog selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan, nasihat, dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Pihak perusahaan PT “X” Indonesia yang telah berkenan untuk menerima peneliti, 

sehingga boleh melakukan penelitian di perusahaan tersebut. 

4. Kedua orangtua yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa, dan fasilitas 

kepada saya untuk dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini. 

5. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Psikologi, khususnya Nadia, Maya, 

Arnina, Krista, Amanda, dan Nicky yang selalu memberikan semangat dalam  

menghadapi kesulitan yang dihadapi. 

6. Pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebut satu per satu. 
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Peneliti menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna dan masih banyak 

kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam 

penyempurnaan penelitian ini. 

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan 

menambah wawasan bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang memerlukan. 
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