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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan skripsi dengan judul 

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja 

Pegawai  (Studi Kasus Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung)” dapat 

terselesaikan dengan baik. 

 Adapun maksud penyusunan tesis ini adalah unmtuk memenuhi syarat 

menyelesaikan Program Studi Magister Manajemen (S2) di Fakultas Ekonomi 

Universitas Kristen Maranatha. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari 

sempurna dan masih terdapat kekurangan. Segala kritik dan saran yang membangun 

akan penulis terima dengan hati yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk 

menambah wawasan penulis di masa yang akan datang. 

 Pada kesempatan ini penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak 

lepas dari bantuan, dukungan, arahan, dukungan, dan bimbingan dari segala pihak. 

Oleh sebab itu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin 

mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. Yusup Osman Raihin, M.M., selaku ketua jurusan yang telah 

memberikan petunjuk, serta arahan dalam penyelesaian tesis ini.   

2. Bapak Dr. Drs. Adang Widjana,M.M., selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan petunjuk, dorongan, bimbingan serta semangat dalam 

pembuatan tesis ini.. 
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3. Ibu Prof. Dr. Sedarmayanti, M.pd., APU., dan Bapak Dr. Yusup Osman 

Raihin, M.M., Selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan, saran 

serta masukan dalam penyelesaian tesis ini. 

4. Seluruh Dosen Program Studi Magister Manajemen Universitas Kristen 

Maranatha yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat 

berharga bagi penulis. 

5. Seluruh staff  Tata Usaha, staff perpustakaan dan karyawan Universitas 

Kristen Maranatha yang telah membantu dalam kelancaran studi dan 

administrasi selama masa kuliah. 

6. Orang tua tercinta, Mamah yang tanpa henti selalu memberikan dukungan 

moril maupun materiil serta doa yang tidak terputus sehingga tesis ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Terima kasih banyak atas segala kasih sayang yang 

Mamah berikan. 

7. Kakak penulis, Agni Sitto dan Riki Marhani yang selalu memberi masukan 

dan semangat dalam proses menyelesaikan tesis ini. Terima kasih karena 

telah banyak memberikan nasihat dan dukungan yang sangat membantu 

penulis. 

8. Orang yang paling spesial, Afnita Amalia yang memberikan semangat dalam 

segala hal serta dukungan yang tanpa henti kepada penulis dengan penuh 

kesabaran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.  

9. Teman – teman seperjuangan Magister Manajemen 2016 yang namanya tidak 

dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala kebersamaan, 

bantuan dan dukungannya selama kuliah di Universitas Kristen Maranatha. 
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10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelsaikan skripsi ini 

dan namanya tidak dapat disebutkan satu per satu. 

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih dan rahmatNya 

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

tesis ini dapat berguna dan memberikan nilai tambah serta wacana baru bagi semua 

pihak yang membacanya. 
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