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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala ridho dan rahmat-Nya yang 

telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan outline penulisan skripsi ini. Laporan ini 

disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu Penulisan Skripsi di Fakultas 

Psikologi Universitas Kristen Maranatha. 

Penelitian ini membahas tentang “Studi Deskriptif Mengenai Readiness for Change pada 

Karyawan PT. X Bandung”. Selama menyusun penelitian ini, peneliti banyak menemukan 

kesulitan, baik dalam persiapan, penyusunan, maupun penyelesaiannya. Berkat bantuan dari 

berbagai pihak, akhirnya kesulitan-kesulitan ini dapat peneliti atasi. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini dengan rasa hormat peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Dr. Irene P. Edwina. M.Si., Psikolog selaku dekan Fakultas Psikologi Universitas Kristen 

Maranatha.  

2. Dr. Indah Soca K., M.Psi., psikolog, selaku dosen pembimbing utama yang telah sabar 

membimbing, memberikan nasihat dan masukan, serta selalu menyemangati untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

3. Indah Puspitasari, M.Psi., psikolog, selaku dosen yang telah senantiasa bersedia untuk 

berdiskusi dengan peneliti mengenai variabel penelitian ini.  

4. PT. X Bandung atas kesediannya sebagai tempat penelitian bagi skripsi ini. 

5. Karyawan PT. X yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk berpartisipasi dalam 

penelitian ini. 

6. Orang tua peneliti yang selalu mendoakan dan senantiasa memberi dukungan kepada 
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peneliti selama penyusunan outline ini.  

7. Neva Alyya Davita, Betari Neysha Arethusa, Zsazsa Caesar, Adita Putri Vicianti, 

CitraBatari, Helga Elvina, Luhur Rizky, Zahra Nurhaniza, Devistian Dimas, Rizna Sarah, 

Dinda Prathiwi, dan Shanitya Natasha yang selalu menyemangati, menemani serta 

membantu peneliti di setiap masakesulitan yang dihadapi.  

8. Nadia Nathania, Kristofora Wiwi, Ghina Fauziyyah, Anggi Wulandari, Astri Permata dan 

Ivana Nicky yang selalu menjadi teman diskusi peneliti mengenai variabel yang kami 

angkat sebagai topik penelitian ini. 

9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu yang telah membantu 

kelancaran penyusunan outline ini. 

  Peneliti menyadari bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih 

terdapat banyak kekurangan. Segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan peneliti 

 terima dengan hati yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk menambah wawasan 

peneliti di masa yang akan datang. 

Akhir kata, peneliti berharap rancangan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca 

dan pihak-pihak lain yang memerlukannya. 
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