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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, 

serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: 

“Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan dengan Employee Engagement Sebagai Variabel Intervening (Studi 

Kasus Pada Wisata Ndayung Adventure di Poncokusumo Malang)”. Skripsi ini 

disusun guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi di STIE Malangkucecwara 

Malang. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan 

dukungan dari semua pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima 

kasih kepada: 

 

1. Bapak Drs. Bunyamin, M.M., Ph.D., Selaku Kepala STIE 

Malangkucecwara Malang. 

2. Bapak  Prof. Dr. Yupono Bagyo, MM.,MS selaku dosen pembimbing yang 

telah  memberikan fikiran, masukan sekaligus dukungan  sehingga 

penelitian ini selesai dengan baik. 

3. Seluruh dosen pengajar dan staff pendukung di STIE Malangkucecwara 

Malang  yang telah memberikan  ilmu yang dimiliki, dan membantu  

kelancaran administrasi selama di STIE Malangkucecwara Malang. 

4. Ayah dan Ibu yang selalu setia memberikan dukungan secara fisik dan 

moral serta yang selalu mendo’akanku hingga sampai saat ini. 

5. Terimakasih kakakku dan kakak iparku yang sudah mendukung dan 

memberikan do’a terbaik untuk adeknya. 

6. Untuk Muhammad Syaifullah terimakasih sudah  jadi penyemangat, teman 

curhat, teman berantem yang baik, terimakasih sudah antar jemput aq 

selama kuliah, terimakasih sudah sabar menghadapi segala emosi ku saat 

menulis penelitian ini. 

7. Buat guru-guruku semua terimakasih sudah  mendidik dan mendo’akan  

saya sampai seperti ini. 
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8. Terima kasih keluarga kedua dikampus “HIJABER’S 8” . Siti rohmah, Nur 

aini, Della afrinandiska, Adiwilla handayani, Riska yuliana, Yenny lestari, 

Arba’a ba’da maulida. Yang sudah jadi sahabat sekaligus keluargaku selama 

dikampus, teman ngumpul, teman belajar, teman main, teman curhat dan 

semuanya kalian luar biasa. Semoga tetep kompak selalu. 

9. Terima kasih Wisata Ndayung Adventure yang sudah mengizinkan saya 

melakukan penelitian di sana, dan terima kasih seluruh karyawan Wisata 

Ndayung Adventure yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi 

kuesioner yang saya berikan. 

10. Teman- teman seangkatan ABM 2013 sukses buat kalian semua. 

Terimakasih sudah mengingatkan, saling memberi informasi ketika ada 

yang penting. 

11. Terima kasih buat semua teman- teman  yang tidak bisa saya sebutkan satu-

satu yang sudah memberikan do’a dan dukungannya terhadap saya. 

  

 Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

dari sempurna. Oleh karena itu segala bentuk kritik, masukan, serta saran sangat 

penulis harapkan sebagai kajian untuk evaluasi dan perbaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


