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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahi robbil alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat 

Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Berbasis Islami Terhadap Komitmen Organisasional Melalui 

Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening” (Studi Pada Yayasan Pendidikan 

Islam “Musthofa Abdurro’uf” Lawang). 

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 Ibu Dra. Istutik, Ak.,MM.,CA.,CPA, selaku dosen 

pembimbing yang telah sabar memberikan petunjuk serta bimbingan 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

3. Kedua orang tua serta keluarga besar yang telah memberikan motivasi, 

dorongan, dan doa restu, baik moral ataupun material selama peneliti 

menuntut ilmu. 

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

memberikan bekal ilmu, selama penulis kuliah pada Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) MALANGKUÇEÇWARA Malang. 

5. Seluruh Pengajar, karyawan serta pimpinan di Yayasan Pendidikan Islam 

“Musthofa Abdurro’uf” Lawang yang telah bersedia membantu peneliti 

dalam menyelesaikan penelitian untuk terselesainya skripsi ini. 

6. Kepada teman-teman di Madin Sabilil Muttaqin Lawang, terima kasih untuk 

bantuan spiritual motivasinya. 
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7. Untuk calon suami yang sudah memberikan dukungan sepenuhnya baik itu 

secara langsung maupun tidak langsung, terima kasih untuk semuanya dan 

mohon maaf jika terlalu lama menunggu demi terselesainya skripsi ini. 

8. Untuk sahabat sekaligus saudara terbaik ( Lylani Isshandi, Kintorowati, 

Nika Wahyuni, Rahmania Fitria Nissa’) terima kasih bantuannya. 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, saya sampaikan 

terima kasih atas semangat dan supportnya 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 kritik demi perbaikan. Kepada peneliti lain mungkin masih bisa 

mengembangkan hasil penelitian ini pada ruang lingkup yang lebih luas dan 

analisis yang lebih tajam. 

Akhirnya semoga skripsi ini ada manfaatnya baik bagi lembaga pendidikan, 

perusahaan, semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri dan peneliti 

selanjutnya. Aamiinn. 

 

Malang, 21 Agustus 2017 

Penulis 

 

 

(Nur Hanifah) 

 

 

 

 

 


