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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, 

rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja guru SMP NEGERI 1 WAJAK” dengan baik 

dan tepat waktu. Skripsi ini disusun untu memenuhi persyaratan guna memperoleh 

gelar sarjana ekonomi pada STIE Malangkuçeçwara Malang (d/h ABM). 

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, perhatian, 

serta do’a dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Drs. Bunyamin, MM, Ph.D selaku Ketua STIE Malangkuçeçwara 

Malang (d/h ABM). 

2. Ibu Dra. Lindananty, MM selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Manajemen 

STIE Malangkuçeçwara Malang (d/h ABM). 

3. Ibu Dra. Sherly Hesti Erawati, MM selaku dosen pembimbing yang selalu 

memberi arahan, bimbingan, masukan, motivasi, serta semangat kepada penulis 

hingga terselesainya skripsi ini. 

4. Ibu Fera Tjahyani, SE, Ak, MM, CA selaku dosen wali yang selalu memberikan 

motivasi, semangat, solusi kepada penulis. 

5. Ibu Dra. Sherly Hesti Erawati, MM, Ibu Dra. Tutik Arniati, Ak, MM, CA, Ibu 

Imamah Zuchroh, B.Sc, M.COM, dan Ba[ak Drs. Nanang Purwanto, MM, 

MMA, Ak, CA selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, saran, 

dan motivasi guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. 

6. Segenap dosen pengajar jurusan manajemen STIE Malangkuçeçwara Malang 

(d/h ABM) pada khususnya, yang telah memberikan ilmu, membantu dan selalu 

menjadi inspirasi bagi penulis. 
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7. Seluruh dosen serta staff STIE Malangkuçeçwara Malang (d/h ABM) pada 

umumnya, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta inspirasi yang 

berguna bagi penulis. 

8. Kedua orang tua tercinta Bapak Fatkur Rohman dan Ibu Sumarsih yang selalu 

memberikan do’a, semangat, bantuan material dan non material, selalu 

bersabar, serta tak henti-hentinya melakukan segala hal yang terbaik demi 

kelancaran studi penulis selama ini. 

9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah 

membantu menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan 

keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 

dibutuhkan. Semoga skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak. 

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. 
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Asep Wahyudi 

  


