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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 Alhamdulillah dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT, dengan 

kerendahan hati, Saya persembahkan Skripsi ini teruntuk: 

 Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya 

 Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat 

 Almamaterku, FE UII 

 Bapak Yusran Nizar dan Ibu Nurul Kartika Andiyani, kedua orang tua saya 

tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, dukungan dan do’a 

yang tidak pernah putus  

 Eyang putri dan Adik kandung saya, Dio Muhammad yang selalu memberi 

masukan serta semangat 

 Sahabatku, Larasati Dwi serta semua teman-teman saya yang selalu 

menemani dan memberi bantuan selama proses pengerjaan skripsi 
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MOTTO 

 

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving” 

(Albert Einstein) 

 

“Do whatever you like, be consistent and success will come naturally” 

(Anonim) 

 

“You are never too old to set another goal or to dream a new dream” 

(C.S. Lewis) 

 

“Live as if your were to die tomorrow, Learn as if you were to live forever 

 (Gandhi) 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 Alhamdulillahirabbil’alamin. Segala puji bagi Allah Swt yang maha pengasih 

lagi maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kasih sayang-

Nya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: 

Pengaruh Iklim Etika dan Komitmen Organisasional terhadap Kinerja 

Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Mediasi di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sleman. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh 

Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen di Universitas Islam Indonesia.  

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW yang merupakan sosok teladan umat dalam segala perilaku 

keseharian yang berorientasi pada kemuliaan hidup di dunia dan akhirat.  

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh 

dari sempurna dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis 

miliki. Penulis sadar bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak lain 

adalah karena doa, dukungan, bantuan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, atas segala bentuk dukungan, bantuan, masukan dan bimbingan 

tersebut penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah dan karunia 

pertolongannya-Nya 

2. Ayah tersayang, Bapak Yusran Nizar, yang selalu saya banggakan, yang akan 

terus saya jadikan panutan. Terima kasih atas semangat yang engkau tularkan, 

semua jerih payah yang engkau tuangkan, setiap doa yang selalu engkau 

tuturkan. Terima kasih karena telah menjadi sosok yang luar biasa untuk saya.  

3. Ibu tercinta sekaligus wanita yang paling saya kagumi, Ibu Nurul Kartika 

Andiyani. Terima kasih atas segala kesabaran, kekuatan, doa, cinta dan kasih 

sayang yang tidak pernah putus. Terima kasih untuk selalu menemani, 

memberi dukungan dan menjadi pendengar yang baik untuk semua keluh dan 

kesah. Terima kasih karena telah menjadi sosok ibu yang baik hati, yang 

begitu kuat untuk ku, untuk ayah ku dan untuk adik ku. 

4. Adik ku, Dio Muhammad. Terima kasih atas setiap semangat dan dukungan. 

Semoga kelak kamu menjadi anak sholeh dan bisa menjadi kebanggakan 

keluarga. 

5. Eyang putri Jogja, eyang putri Semarang dan eyang Mami, yang saya sayangi, 

yang paling memanjakan saya, terima kasih untuk setiap dukungan dan doa 

yang tidak pernah putus untuk saya 

6. Alm. Eyang Kakung dan Almh Eyang Mama, terima kasih telah menjaga saya 

semasa kecil. Terima kasih atas semua kasih sayang dan cinta yang telah 

diberikan untuk saya, Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan 

menerima amal ibadahnya.  
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7. Bapak Muafi, Dr., SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah 

menyediakan waktu untuk membimbing peneliti dengan sabar 

8. Bapak Anjar Priyono, SE., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Manajemen 

9. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia 

10. Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang sudah mengizinkan 

penulis untuk meneliti di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. 

11. Sahabat ku, Larasati Dwi. Terima kasih untuk selalu ada, terima kasih untuk 

selalu mendengarkan. Semoga kedepannya kita bisa terus saling mendukung 

dan tetap menjadi sahabat. 

12. Teman-teman ku semasa sekolah, Gabriel Wahyu, Dana, Iqbal, Alfian, 

Rindang, Oqib, Rangga, Thoriq, Astri, Rara, Icha, Fadhila dan Via yang telah 

banyak memberi kenangan semasa sekolah bahkan sampai sekarang. 

13. Sahabat ku, teman seperjuangan ku yang paling banyak membuat kenangan 

semasa perkuliahan ku, Ida, Hastin, Alvin, Ujeng, Hapsari, Suci dan Rezty. 

Terimakasih telah menjadi teman cerita, teman bercanda dan teman berbagi. 

Semoga kelak kita semua sukses dalam mencapai cita-cita. 

14. Sepupu ku tersayang, Dini dan Bella, terimakasih telah banyak mendengar 

cerita dan keluh kesahku. Semoga kalian segera selesai kuliahnya, lulus 

dengan ipk yang memuaskan.  
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15. Teman-teman seperjuangan bimbingan yang telah membantu saya selama 

proses pembuatan skripsi. Semoga segala urusan kita selalu dimudahkan oleh 

Allah Swt. 

 

 

 

 

 

                                                        Yogyakarta, 31 Maret 2019 

             Penulis, 

 

 

Ditya Nurkhairina Putri Nizar 

 

 

  


