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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Bismillahhirohmanirrohim 

Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta’ala 

atas ridho-Nya karya sederhana ini dapat terselesaikan 

Terimakasih untuk seluruh cinta, doa serta dukungan dari orang-orang terdekat 

di hati: 

 

Ayahanda dan Ibunda Tercinta 

(Mochammad Taoefik Oentoeng Soebagijo dan Endang Sri Wahyuni) 

Terimakasih atas segala doa yang selalu mengalir dan mengetuk pintu langit 

serta  dukungan yang tiada henti selama ini.  Saya sadar bahwa saya tidak akan 

pernah sanggup membalas segala pengorbanan yang telah mama dan papa 

lakukan. Namun dengan karya sederhana ini semoga mampu menjadi salah satu 

penawar membahagiakan atas peluh perjuangan untuk membesarkan anakmu ini.  

 

Adik Tersayang 

(Nurcholis Yudha Utomo) 

Terimakasih atas segala dukungan, perhatian, serta sumber semangat selama ini. 

Semoga karya sederhana ini juga mampu menjadi inspirasi bagi dirimu untuk 

terus berkembang menggapai cita-cita dan membanggakan kami semua. 

 

Teruntukmu ya Rab, terimakasih telah memberi hamba anugerah terbesar  untuk 

dapat berada di tengah-tengah keluarga hebat ini.  
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HALAMAN MOTTO 

 

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Al – Insyirah : 5 – 6) 

 

Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 

jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui 

sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al- Baqarah : 216) 

 

Dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku Ilmu Pengetahuan”.  

(QS. At – Taha : 114) 

 

“Be sure, there is something waiting for you after much patience, to astonish you 

to a degree that you forget the bitterness of the pain” 

- Ali bin Abi Thalib (AS) 

 

What is meant for you will reach you even if it is beneath two mountains. And 

what isn’t meant for you, won’t reach you even if it is between your two lips 

 

Whatever you’re worrying about, God has a plan. He is greater than your fears. 

He is stronger than your obstacle. Have faith. 
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PRAKATA 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahirabil’alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas 

rahmat, hidayah serta karunianya, dan segala petunjuk dan kemudahan yang telah 

dilimpahkan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Job 

Involvement dan Stres Kerja pada Pegawai Negeri Sipil yang Mengalami Rotasi 

Kerja. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW 

beserta keluarga dan para sahabatnya. 

 Peneliti sangat menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan skripsi 

ini, peneliti memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Peneliti tidak akan 

mungkin menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan, doa, bimbingan, serta saran dari 

berbagai pihak. Dengan ketulusan hati, peneliti mengucapkan terimakasih 

sedalam-dalamnya kepada: 

1. Bapak Dr. rer. Nat. Arief Fahmie, S.Psi., M.A., selaku Dekan Fakultas 

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia sekaligus 

Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa berusaha keras untuk 

memajukan Fakultas tercinta serta telah rela meluangkan waktu ditebga 

berbagai kesibukan untuk memberikan bimbingan, dorongan, serta ilmu 

kepada peneliti. 
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2. Ibu Mira Aliza Rachmawati, S.Psi., M.Psi., selaku ketua program studi 

psikologi. 

3. Ibu Nur Pratiwi Noviati, S.Psi, M.Psi., Psikolog, selaku dosen pembimbing 

skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah berbagai kesibukan, dalam 

membimbing peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak 

atas segala doa, dorongan, perhatian, waktu serta ilmu yang telah ibu 

berikan kepada peneliti. 

4. Seluruh dosen Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial 

Budaya, Universitas Islam Indonesia. Terimakasih untuk semua ilmu yang 

telah diberikan kepada peneliti. Semoga semua yang telah bapak dan ibu 

ajarkan menjadi amal jariyah yang akan menjadi tabungan limpahan pahala 

dikemudian hari. 

5. Seluruh karyawan di Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu 

Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa peneliti 

sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan 

selama peneliti menjadi mahasiswi Psikologi. 

6. Dua sosok terhebatku, Ayahanda Mochammad Taoefik Oentoeng Soebagijo 

dan Ibunda Endang Sri Wahyuni. Terimakasih atas segala cinta, doa, dan 

dukungannya yang tidak terbatas. Untuk semua doa yang terucap, dukungan 

yang tiada henti, juga teruntuk seluruh keluarga, tidak ada kata yang dapat 

diucapkan yang mampu menggambarkan rasa terimakasih ini. 

7. Adikku tersayang Nurcholis Yudha Utomo. Terimakasih untuk setiap 

dukungan dan menjadi sumber semangat. 
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8. Kepada responden yang telah bersedia menjadi subjek penelitian. 

Terimakasih atas segala bantuan serta partisipasi menjadi sumber data bagi 

peneliti. 

9. Sahabat-sahabat tercinta sejak SMA para Kalkun, Arnaldi, Lulu, Mutiara, 

Niken, Ninda, Rani, Rinda, Tanjung, dan Tiara. Terimakasih untuk 

persahabatan yang masih terjaga dengan baik hingga detik ini. Untuk setiap 

gelak tawa, tetesan air mata dan luasnya kenangan. Semoga Allah SWT 

selalu menjaga kebersamaan dan persahabatan kita hingga maut 

memisahkan. 

10. Sahabat-sahabat tersayang B5Aja, Anindiariani Kusuma Primasita, Anissya 

Datu Ikma, Oktavia, dan Putri Rizky Hazrati. Terimakasih telah menjadi 

sahabat terbaik dan selalu ada sejak semester satu perkuliahan hingga detik 

ini. Untuk segala tawa yang selalu hadir dan semangat yang selalu 

dibagikan. Semoga segala cita-cita kita tercapai dan kita tetap dapat 

berkumpul hingga dewasa kelak. 

11. Teman dekat terbaik, Arda Abiyyunaas. Terimakasih atas segala 

kesabarannya untuk menemani dalam keadaan sulit maupun bahagia. Untuk 

seluruh doa, nasehat, dukungan semangat yang tiada henti serta pengingat 

agar selalu melakukan hal yang terbaik demi mencapai hasil terbaik dengan 

penuh keikhlasan. Semoga kita selalu dilimpahi kebaikan dan keberkahan 

oleh Allah SWT serta dimudahkan segala urusan di dunia dan akhirat. 

12. Sahabat-sahabat terbaik Menel dan Sarah, Anin, Ica, Jandis, Puji, Ine, 

Luluk, Tyas, Rifa, Dika, Farantina, Sinta, Aulia, Khofiya, Fia, Rina. 
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Terimakasih atas doa, dukungan serta dorongan yang selalu diberikan. 

Semoga kita semua diberi kesuksesan selalu dalam segala hal kedepannya.  

13. Sahabat terbaik JKL-65, Maharani, Icha, Sesa, Nafi, Tantri, Tika, Mbak 

Fira, dan Mbak Ayu . Terimakasih telah menjadi teman yang baik hingga 

detik ini yang senantiasa memberi doa, dukungan, serta semangat. 

14. Teman-teman seperjuangan satu bimbingan, Gebrina, Adinda, Putri, Amel, 

Hudzai dan Rio. Terimakasih telah saling mengulurkan bantuan dan saling 

menyemangati agar skripsi ini dapat segera terselesaikan. Semoga kita 

sukses selalu kedepannya. 

15. Teman-teman KKN unit 364, Burhan, Dian, Dinda, Doni, Irman, Linda, 

Ummu, beserta Bapak Sugeng dan Ibu Kuslinah. Terimakasih telah menjadi 

keluarga baru dan mengajarkan berbagai pengalaman hidup baru yang 

menjadi pelajaran berharga bagi peneliti. 

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas 

segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti. 

Semoga Allah SWT mencatat dan membalas kebaikan semua pihak yang 

secara langsung maupun tidak langsung demi membantu terwujudnya skripsi ini. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

               

         Yogyakarta, 

   

        

Yunita Andriani Utomo 


