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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 

Orang tua yang sangat saya sayangi Mama saya dan (alm) Abah saya,  

kakak-kakak saya, yang juga saya sayangi dan keluarga-keluarga saya 

Teman-teman yang selalu memberikan dukungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

MOTTO 

“Sesungguhnya dibalik kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

urusan yang lain. Dan hendaklah hanya kepada Tuhanmulah kamu 

berharap”   

(QS. Al-Insyiroh : 6-8) 

 

Saya percaya doa ibu mempermudah kesulitan  

dan pengantar kesuksesan untuk anaknya 

 

Your future depends on your imagination 

Throw away your fear, we can do it, it’s okay 

All the keys are in your possession 

(EXO-Power) 
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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum, Wr. Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Pengaruh 

Pemberdayaan Karyawan, Komitmen Organisasi, dan Budaya Organisasi 

terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel 

Intervening (Studi Kasus Pt. Bpd Kaltim Kaltara Cabang Tana Paser)”. Penelitian 

ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 

Penulis menyadari bahwa selama persiapan, penyusunan, hingga terselesainya 

skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak untuk 

memperlancar jalannya pengerjaan skripsi ini. Untuk itu dengan ketulusan dan 

kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Allah SWT atas segala berkat dan karunia yang diberikan-Nya kepada penulis. 

2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam 

Indonesia 

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

Universitas Islam Indonesia. 

4. Bapak Anjar Priyono, SE., M.Si., Ph.D selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 
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5. Ibu Titik Nurbiyati,Dra.,M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

memberikan ilmu, wawasan dan membimbing dengan sabar, ramah, dan perhatian 

selama penulis menyusun skripsi. 

6. Ibu Dra. Siti Nursyamsiah M.M. selaku dosen wali selama penulis berkuliah di 

Fakultas Ekonomi Univwesitas Islam Indonesia.  

7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah 

sangat berjasa bagi penulis selama perkuliahan. Memberikan ilmu, pengetahuan, 

wawasan, dan membantu selama masa perkuliahan dan selama proses 

penyelesaian skripsi. 

8. Kepada orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai (alm) Yusuf Machmud 

dan Noraliyah. Terutama untuk mama yang selalu memberikan doa, kasih sayang, 

semangat, dan pengorbanan yang sangat luar biasa hingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Fajrian Rachman, Fachrial Machyudin, Rahmi Nur Risma kakak-kakak yang 

sangat penulis sayangi, Luciana W. Kusumawardani dan Fivy Putriani kakak-

kakak ipar yang juga penulis sayangi yang telah memberikan dukungan, perhatian, 

dan semangat kepada penulis. Juga keponakan-keponakan penulis Reival, Rafli 

dan Rayasha. 

10. Sahabat-sahabat penulis yang selalu saling memberikan semangat dan 

kebersamaan saat suka maupun duka selama di Jogja Sucianny Putri Hartandia, 

Nastiti Dwi Setiani, Rindang Putri, Amellia Putri Larasati, Fania Atyan Asmi 

Fajri, Namira putri, Yara Oktabelia, Febrina Tri Anjelina.  

https://unisys.uii.ac.id/uii-lia/dosen_datainduk.asp?session_id=uibiJbbiaaybKbawiuKab3KbJaubiyKryKKrbbiKJKb3rwJbK0JKybwKriyb30715430&no_mhs=883110107
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11. Sahabat-sahabat sejak bangku sekolah yang selalu mendukung dan memberikan 

semangat serta tempat bercerita walaupun jauh yang penulis sayangi Yenita Dwi 

Farisnawati, Audina Nurfajriana, Karina Damayanti Mamonto, Hadianti Adellia, 

Ika Wahyuni, Siti Patimah. “ootd”  

12. “Pitiqx” sahabat seperjuangan diperkuliahan Ditya Nurkhairina, Larasasti, Wahyu 

Putri Wilujeng, Hastin, Hapsari Ratna, Ida, Alvin Firdausy yang membuat masa 

perkuliahan penulis menjadi menyenangkan. 

13. Teman-teman “Ngopi” yang terbentuk karena satu desa KKN Qurrota A’yun, Tio 

Akbar, Adam Arrafif, Miftahus yang selalu memberikan keceriaan. Teman-teman 

KKN satu unit Dwina Tristiana, Veriana Emilia, Galang Resky, Abib yang selalu 

membantu selama KKN. 

14. Keluarga-keluarga penulis yang selalu memberikan semangat. Julak Iyam yang 

sangat baik telah membantu dan menjaga selama penulis berkuliah di Jogja. Ciah 

yang selalu memberikan semangat dan perhatian untuk penulis. 

15. Teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi Tegar, Nanda, Mas Rifan, dan 

Kevin yang saling membantu untuk menyelesaikan skripsi. Juga teman-teman 

perkuliahan yang sudah baik dan membantu penulis dari semester satu hingga 

meneyelesaikan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun telah banyak 

membantu dari masa kuliah hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Semoga 

Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, 
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terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah 

di hadapan-Nya, Aamiin. 

 

Wassalamuallaikum, Wr, Wb. 

     

 

 

 

 

Yogyakarta, 12 Agustus 2019 

               Penulis 

 

 

        Rezty Nuramalia 

 

 

 

 


