
KATA PENGANTAR 

 Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia 

yang telah diberikan, berkat hidayah-Nya lah penulis dapat meneyelesaikan 

skripsi ini. Sholawat beriring salam senatiasa tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW yang menjadi pencerah dengan agamanya sebagai rahmat bagi 

seluruh alam dan mudah-mudahan kita mendapat syafa’atnya di yaumul kiamah 

kelak, amin. 

 Skripsi dengan judul “ Quality Of Work Life  dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Employee Enggament” ( Studi kasus pada karyawan PT. Honda Indako 

Trading Coy ) ini merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana 

Ekonomi Manajemen di Fakultas Ekonomi. 

 Penulis sangat menyadari bahwa keseluruhan dari skripsi ini masih banyak 

sekali kekurangan. Maka dari itu kritik dan saran dari semua pihak sangat 

diharapkan untuk memberi masukan menjadikan skripsi ini lebih baik lagi. Dapat 

terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai 

pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan 

terima kasih kepada : 

1. Bapak 

2. Bapak 

3. Bapak 

4. Bapak 

5. Bapak 
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6. Seluruh jajaran Dosen Ekonomi Manajemen atas wawasan pengetahuan, 

dan pengalaman, mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. 

7. Terima kasih dan hormat setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya 

(Bapak Eddy dan Ibu Tugini) yang telah membesarkan dan merawat, 

mendidik, dan menjaga . mohon maaf belum banyak meringankan bebean, 

jangan berhenti mendoakan saya. Karena setiap keberuntungan yang saya 

dapat tidak pernah lepas dari doa bapak dan mamak. 

8. Teruntuk kelima adinda, Fenny Windari, Sindy Ariyanti, Teguh Pramuji, 

Naldi Wsyarafah, dan Muhammad Azzam. Satu darah satu rahim, 

walaupun kita berbeda tapi tujuan kita sama. Selamat mengejar cita-cita. 

9. Untuk keluarga besar kakek, nenek, bulek dan semua orang-orang yang 

sudah mendukung dan memberikan kepercayaan kepada saya, terimakasih. 

10. Untuk Guru-guru TK, SD, SMP, dan SMK, terimakasih atas pengaetahuan 

dan kepercayaannya kalau saya bisa maju lebih dari yang saya bisa. 

11. Untuk teman-teman Meliani, Izdnih Yanti Harahap, Morini Audelia 

Siregar, Diana nasution dan abangda aswanda, terima kasih atas bantuan 

pendapat dan masukan untuk penulis dalam proses pembuatan proposal 

ini.  

12. Untuk kakaku tercinta Yuliana dan Dewi Susilowati, terima kasih banyak 

untuk masukan, dukungan dan motivasi yang berguna buat penulis.  

13. Untuk sahabatku tercinta Rizqa Ramadhani dan Jenny Rama puspita, 

terima kasih banyak untuk tetap setia dan selalu mendukung untuk 

kelancaran proposal ini. 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



14. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Manajemen. 

15. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhwah islamiyah. Terima ksih 

banyak yang sebesar-besarnya. 

Terakhir penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal ini masih jauh 

dari kesempurnaan. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis terbuka 

menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna 

penyempurnaan proposal ini. 

 Akhir kata penulis berharap semoga proposal ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkrpentingan. 

       Medan, 

 

        Desi Anggraini 
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