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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji bagi ALLAH SWT, Tuhan semesta alam, serta 

rasa syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, berkat rahmat, hidayah, 

karunia, serta izin-Nya sehingga tesis yang berjudul “Pengaruh Karakteristik 

Pekerjaan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Kebosanan 

Sebagai Variabel Intervening Pada Akademi Maritim Yogyakarta (AMY)” 

akhirnya dapat terselesaikan. 

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar 

Magister Manajemen di Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan tesis ini, 

penulis menyadari bahwa selesainya penulisan tesis ini berkat bantuan dari banyak 

pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Dr. Zainal Mustafa EQ., MM. selaku dosen pembimbing yang selalu 

memberikan dukungan, ide dan pencerahan dalam penulisan tesis ini. 

2. Arif Hartono, SE., M.HRM., Ph.D. selaku Dosen Penguji yang telah 

memberikan saran, semangat serta masukan dalam penulisan tesis ini. 

3. Seluruh pegawai Akademi Maritim Yogyakarta, khususnya untuk 

Drs.Waris Wibowo, M.Eng. yang bersedia menyediakan data-data yang 

diperlukan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan pegawai lain 

yang bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner penelitian dan 

membantu penulis dalam pengumpulan data. 
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4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Program Pascasarjana 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia terima kasih untuk ilmunya 

dan inspirasinya serta bantuannya selama ini. 

5. Ayah dan Ibu yang memberikan dasar penting kehidupan, do’a dan kasih 

sayang yang tak henti-hentinya, dukungan moril maupun materil kepada 

penulis, serta ADIK yang selalu memberikan motivasi serta kritik yang 

membuat penulis menjadi lebih bersemangat untuk segera sukses. 

6. Teman-teman MM UII Angkatan 44 A & B dan teman seperjuangan (Bang 

Arip, Arif, Enji, Galih, Nina, Nurul, Ulfa, Tedi, Dedi, Diki, Kia) yang selalu 

memberikan dukungan dan pencerahan dalam penulisan tesis ini.  

“Tiada gading yang tak retak” adalah ungkapan yang relevan untuk 

menggambarkan tesis ini. Untuk itu segala kritik dan saran akan penulis terima 

dengan kebesaran hati. Namun demikian penulis tetap berharap bahwa tesis ini 

dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
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