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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat-

Nya dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh 

Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan” 

(Studi pada RSUD Kota Malang). 

 Dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini, penulis telah banyak 

mendapatkan bantuan-bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan 

ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut : 

1. Yang terhormat Bapak Bunyamin, MM, Ph.D, selaku ketua Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara Malang. 

2. Yang terhormat Bapak Drs Zainul Arifin MM, selaku dosen pembimbing 

yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan, sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

3. Kedua orang tua dan keluarga besar tercinta yang telah memberikan 

motivasi, dorongan dan doa restu, baik secara moral maupun material 

selama peneliti menuntut ilmu dan melakukan penelitian skripsi. 

4. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen yang telah mengasuh serta 

memberikan bekal ilmu, selama penulis kuliah di Selolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Malangkuçeçwara 

5. Semua Pemilik atau Manajer atau karyawan RSUD Kota Malang yang 

telah bersedia membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian untuk 

terselesaikannya skripsi ini. 

6. Kepada teman-teman dan sahabat tercinta (Denanda Pratiwi, Yenika Nur 

Laili, Heni Setyowati, Trisyat Oktadina K, M Riza Aufa Rahman) terima 

kasih atas dukungan dan bantuannya. 
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7. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, saya sampaikan 

terima kasih atas semangat dan suportnya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada 

semua pihak yang telah memberikan segala bantuan tersebut di atas. Skripsi ini tentu 

saja masih jauh dari sempurna, sehingga penulis dengan senang hati menerima saran 

dan kritik demi perbaikan. Kepada peneliti lain mungkin masih bisa mengembangkan 

hasil penelitian ini pada ruang lingkup yang lebih luas dan analis yang lebih tajam. 

Akhirnya semoga skripsi ini ada manfaatnya baik bagi RSUD  Kota Malang, 

Pemerintah Kota Malang, dan peneliti selanjutnya. Aamiin 

 

 


