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PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 

Nama   : Rezky Zainnuriani 

No. Mahasiswa : 10320082 

Program Studi  : Psikologi 

Judul Skripsi :Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Transformasional 

dan  Kepuasan Kerja Pada Karyawan PT. MP 

Melalui Surat ini saya menyatakan bahwa : 

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya 

tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, 

sperti penjiplakan, pembuatan skripsi dengam orang lain, atau pelanggaran 

lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi 

Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat 

merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya 

orang lain. 

2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, mka saya 

siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam 

Indonesia. 

3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu 

Sosial Budaya, Universitas Isam Indonesia ditemukan bukti secara 

meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, 

maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas 

Islam Indonesia.      

Yogyakarta, Januari 2015 

       Yang menyatakan 

 

 

       Rezky Zainnuriani 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahi Rabbil’alamin 

Segala Puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan rahmat dan 

hidayah-Nya menyertai sepanjang hidup kepada hamba, sehingga hamba dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Karya ini saya dedikasikan kepada  

 

Papap H. M. Jaini S.Sos dan Mama Hj. Daryani 

Maha besar Allah menjadikanku anak dari ayah dan ibu yang luar biasa ini. Semoga 

karya ini menjadi tolak ukur bahwa anak ini sudah sukses kalian didik.  

Papap, segala pengalaman, pelajaran, yang diselipkan di setiap cerita-cerita ringan, 

sukses menjadikan papap sebagai inspirasi saya. Seorang manusia pekerja keras, 

optimis, ceria, dan yang paling penting membuat saya paham bahwa kesuksesan itu 

harus dimulai dari nol. 

Mama, segala kesabaran, kelembutan hati, semua hal cerminan wanita selalu bisa 

saya temui di diri mama. My best beautiful guru, semoga anak mu ini dapat mewarisi 

semua yang mama punya.  

Semoga amal anak bungsu ini mampu membawa Papap dan Mama ke Surga, dan bisa 

berkumpul lagi sekeluarga di Jannah, Amin. 
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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan(Q.S. Al Insyirah 94:5-6) 

 

Anda di sini sekarang karena keputusan Anda kemarin dan Anda besok adalah 

keputusan Anda hari ini (Dr. Ibrahim Al-Faqi) 

 

Kesopanan adalah pengaman yang baik bagi keburukan lainnya (Cherterfield) 

 

Yakin, Ikhlas, Istiqomah (TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid) 
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PRAKATA 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Shubhanallah Wa Taala yang telah 

melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa peneliti junjungkan kepada Nabi 

Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam atas pengorbanan beliau serta sahabat 

dalam membawa dunia ini ke zaman terang benderang. 

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, partisipasi serta doa dari pihak-

pihak yang telah membantu, maka semua ini bukanlah apa-apa, maka dari itu ucapan 

terimaksih penulis tujukan kepada: 

1. Bapak Dr. rer. nat Arief Fahmie, S.Psi., MA., Psikolog selaku dekan Fakultas 

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia terimakasih 

kuliah singkat kebahagiaan namun sangat bermakna, semoga kita senantiasa 

diniatkan karena Allah, bisa mencari dan menyebarkan kebahagiaan. 

2. Ibu Mira Aliza Rachmawati S. Psi., M. Psi selaku Ketua Psikologi Fakultas 

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. 

3. Bapak Drs. Sumedi P. Nugraha, Ph.D., Psikolog selaku dosen pembimbing 

skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tempatnya untuk 

berdiskusi, tak henti-hentinya mengingatkan, memberi bimbingan, arahan, 

serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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4. Bapak Susilo Wibosono, S.Psi., MA, selaku dosen pembimbing akademik 

penulis selama belajar di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya 

Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas ilmu yang telah dibagikan. 

5. Ibu Ike Agustina, S.Psi., M.Psi dan Ibu Annisa Miranty N, S.Psi., M.Psi 

selaku dosen pengaju saya terimakasih atas saran dan masukannya pada 

penelitian saya dan waktu luang selama konsultasi. 

6. Seluruh dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, terima kasih telah 

memberikan ilmu yang banyak mengenai psikologi. Semoga ilmu yang saya 

terima dan saya amalkan bisa menjadi jalan bapak dan ibu ke Surga, amin.  

7. Aryanto Yuniawan, S.Kom yang bersedia dilakukannya penelitian ini. 

Terimakasih dukungannya dan terimakasih atas kesempatan untuk melakukan 

penelitian di PT. MP. 

8. Orangtuaku papap H. M. Zaini dan mama Hj. Daryani terima kasih atas 

dukungan serta doa-doa yang selalu mengiringi dalam jalan kesuksesanku.  

9. Kakak-kakakku, Muhammad Rizwan.A, Risyda Nurhayani, dan Reza Fadhil 

Muttaqin terimakasih atas dukungan, kebawelan, dan keceriaannya dalam 

memotivasi penulis. 

10. Rikat Raksamiharja S. Farm. Apt, terimakasih atas waktu, fikiran, energi, dan 

motivasinya selama 3 tahun ini. 

11. Keluarga besar PT. MP Yogyakarta terimakasih atas segala bantuan dan 

semangatnya untuk penulis. 
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12. Seluruh responden penelitian, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk 

mengisi kuesioner. Semoga kejujuran yang anda pertahankan mampu menjadi 

jalan perubahan besar bagi PT. MP. 

13. Sahabat seperjuangan saya, Ayunindya Azna Apdis, Dian Efrianisa T.S, Dini 

Anggraini, Farah Aulia Casela sahabat terbaik yang tak henti-hentinya 

menyemangati penulis. 

14. Sahabat kuliah saya Nova Widya Bhakti  Fitri Rachmawati, Binasti Ainur R, 

Silvia Wulandari, Riska Prameswari, terimakasih pertemanannya selama lebih 

4 tahun ini, semua keceriaan, inspirasi, pengalaman, semua cerita yang dibagi 

bersama. Semoga persahabatan kita berlanjut terus sampai tua, jaga terus 

silaturahim ini. 

15. Keluarga Besar PT. Aseli Dagadu Djokdja, perusahaan kreatif luar biasa yang 

memberikan saya banyak pengalaman. Pak Arief, Pak Hadi, Mas Anton, Pak 

Fafa dan para suhu-suhu lainnya yang senang berbagi experience tentang 

pekerjaan. PagarDepan 43 PT. Aseli Dagadu Djokdja, tim dan sahabat yang 

banyak mendewasakan saya. Terimakasih pengalaman 8 bulan nya sahabat, 

semoga kita bertemu lagi dengan cita-cita yang sudah tercapai! 

16. OT XIII PT. Aseli Dagadu Djokdja, my team my family. Mas Dhenny, Mas 

Ardy, Mas Pandu, Mas Fadly, Mba Puspa, Mas Febri. Terimakasih team 

untuk perjalanan kita yang luar biasa. Sampai jumpa di gerbang kesuksesan! 

17. Teman-teman Angkatan 2010 Prodi Psikologi, Terima kasih kebahagian 

selama kuliah ini. Sukses untuk kita semua.  



ix 

 

18. Semua pihak yang turut mendukung terlaksananya penelitian dan tersusunnya 

karya tulis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga Allah Shubhanallah Wa Taala membalas kebaikan bagi kalian 

semua. Karya skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, namun diharapkan 

dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya. Amin ya Robbal ‘Alamin 

Yogyakarta,   Januari 2014 

    Penulis 

Rezky Zainnuriani 


