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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Yang Utama Dari Segalanya 

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-MU telah 

memberikanku kekuatan, membekaliku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau 

berikan akhirnya tesis dapat saya selesaikan. 

 

Kupersembahkan tesis ini untuk orang yang kusayangi dan kucintai: 

 

Ibuku dan Bapakku tercinta 

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya 

kecil ini kepada bapak dan ibu yang telah memberikan perhatian, semangat, dan doanya yang 

mungkin sulit akan kubalasnya. 

 

Istriku Sayang 

Sebagai tanda cinta kasihku, sebagai pelengkap kehidupanku, dan sebagai teman dalam tawa-

tawaku. Kupersembahkan karya ini walau dalam bentuk kata-kata dan tidak romantis, namun 

gelarku semoga mampu menafkahimu dan anak kita. Amin 

 

Dosen Pembimbing Tesis 

bapak Dr. ZAINAL MUSTAFA EQ., MM yang sudah membantu dan memberikan ilmunya 

terhadap saya, memberikan waktunya walau dalam keadaan sibuk, memberikan nasehat yang aka 

saya kenang, memberikan “wejangan” yang baru bagi saya. Sekali lagi terima kasih bapak. 

 

Teman Seperjuangan Revisi Tesis 

Subagyo, tetap semangat pak. Matur nuwun berkali-kali ditraktir. Windi “gincu” yang akan 

selalu kukenang bukan parasmu, tapi “gincumu”(haahaa). Semoga cepat direstui ya, ku doakan 

kau teman. 'Mpok” Atik walau bolak balik jauh dari klaten-jogja, tetep aja masih revisi (haha). 

Tapi itu dulu, sekarang udah dapet gelar. Jhon Hendri, kadang bunglon tu bisa kamuflase. 

Disaat yang lain tidak mengerjakan, ehh..kau sudah mau di-acc. Yang penting LULUS bareng. 

 

Anakku (Ariendra Aijaz Arkhan) 

Disaat kau lahir, aku merasakan kesenangan. Tapi disaat kau di inkubator, bapak merasakan 

kesedihan. Sedih hanya melihat kau sekali, sedih belum boleh menggendong, sedih dengan 

keadaanmu saat itu nak. Sekarang sudah sehat, dan ayah akan menjagamu dan membuatmu 

menjadi orang sukses dan sholeh. Tapi masih sedih satu hal...(ora ra mirip ayah, jare ibumu). 

 

Angkatan MM UII 41 C 

Yang belum cepetan sebelum kena deadline dari kampus. Tetap semangat ya, walau sekarang 

sudah jarang ketemu. 

 

------ selamat menikmati kehidupanmu, dan masa lalu jadikanlah pengalamanmu ------ 



KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Pengaruh 

Kepemimpinan dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Variabel 

Kepercayaan (Studi Pada Karyawan PT. Kereta Api Indonesia (persero) Daop 6 Yogyakarta)” 

ini. 

Dalam kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Zainal Mustafa Eq, MM. selaku dosen 

pembimbing, yang dengan keikhlasan dan ketulusan hati memberikan bimbingan hingga tesis ini 

selesai. Tak lupa juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1) Ketua pasca sarjana program magister manajemen 

2) Kepada PT. Kereta Api Indonesia (persero) Daop 6 Yogyakarta yang telah memberikan 

kesempatan untuk melakukan penelitian di perusahaan ini. Tetap jaya dan kompak selalu. 

3) Semua responden yang telah membantu penelitian ini. 

4) Keluarga Dronco dan Keluarga Banyumeneng yang senantiasa memberi motivasi dan 

mendoakan selama studi. 

5) Istriku tercinta (Wuryantini,SE) tetap semangat untuk anak kita hingga mampu 

membesarkannya (khan) bersama dan Calon anakku (Ariendra Aijaz Arkhan) jadilah 

pangeran yang penuh kemuliaan, dan mampu memjunjung harkat, martabat, serta derajat 

orang tuamu. 

 

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna disebabkan 

kemampuan dan keterbatasan penulis. Oleh karena itu saran-saran yang sifatnya membangun 

sangat penulis harapkan demi perbaikan tesis ini. Akhir kata semoga tesis ini dapat memberi 

manfaat. 

 

Yogyakarta, Januari 2016 

 

Penulis 

Feri Janarko 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membagi waktu adalah guru untuk hidupku, 

Disiplin waktu adalah pokok dalam kerjaku, 

Ilmu tidak akan mati, malah akan disegani 

-- Feri janarko – 
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