
UCAPAN TERIMAKASIH 

     Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas skripsi yang berjudul “Hubungan 

Empati dengan Perilaku Prososial pada Karyawan Perusahan Maskapai MM ” yang mana 

sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi agar dapat menempuh kelulusan Program 

Pendidikan Sarjana (S-1) pada Jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul 

dengan baik.  

     Dalam menyusun skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari pihak-

pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, selaku rektor Universitas Esa Unggul 

2. Ibu Dra. Sulis Mariyanti, M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi serta sebagai 

dosen pebimbing yang telah membantu penulis dengan sangat sabar membimbing penulis, 

memberikan saran, arahan dan masukan yang sangat berguna bagi penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

3. Ibu Dra. Safitri, M.Si. selaku dosen pembimbing kedua yang meluangkan waktunya dan 

sangat sabar untuk membimbing maupun mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi 

ini dapat selesai. 

4. Kepada kedua orang tua penulis, terimakasih telah memberiku pelajaran untuk menjadi 

seorang laki-laki yang kuat, rendah hati, sabar, bertekad kuat, penuh keyakinan, dan teguh 

pada janji. Semoga selalu diberkahi. 

5. Kepada Raka-Raka ku yang terkasih, kesuksesan adik adalah kesuksesan kakak yang telah 

berhasil mendidiknya. Tapi kegagalan adik tidak lain adalah semata-mata kesalahan pribadi, 

bukan kesalahan kakak. Tetaplah menjadi Raka yang hebat dan meng-inspirasi bagi Rai-mu 

yang masih perlu banyak bimbingan.  

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul yang telah memberikan 

bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna. Penulis banyak belajar dan sangat 

mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak/Ibu dosen. Semoga keikhlasan Bapak/Ibu 

dalam mengajarkan kami dibalas dengan kebaikan yang lebih oleh Allah S.W.T. 

7. Terimakasih pada seluruh manajemen perusahaan yang telah banyak membantu penulis 

dalam progress penyusunan skripsi ini. Mulai dari dukungan moril hingga materil yang luar 

biasa. 

8. Terkhusus Bapak Manager Surjadie Widjaja selaku atasan penulis, terimakasih sebanyak-

banyaknya karena sering diberikan ijin dan dispensasi waktu demi untuk bimbingan skripsi 

dan hal lain yang berkaitan dengan perkuliahan. Hal ini tidak akan mampu saya balas dalam 

bentuk apapun, karena besarnya kesempatan yang telah Bapak berikan. Walaupun terkadang 

beban kantor yang selalu bertambah sering membuat saya terjatuh dan sakit, tetapi hal yang 

paling penting adalah saya mampu BANGKIT BOS. 



9. Terimakasih pada sahabat-sahabat yang selalu menyemangati dan membuat tertawa dalam 

proses perkuliahan seperti, Madam There sebagai sekretaris yang selalu memberikan catatan 

hasil kuliah + meminjamkan uangnya untuk daftar sidang akhir, empat tahun bersama 

penulis sepertinya kecerdasannya bertambah, kau benar-benar akan merasa sangat 

kehilangan saya jika sudah lulus. Terimakasih pada Uni Via yang selalu memberikan kabar 

update tentang perkuliahan, memotivasi, memberikan supply logistik + meminjamkan 

uangnya demi daftar SKPI, pokoknya semua bantuan mu tidak ternilai dan terbayarkan oleh 

saya, terimakasih paling dalam dan tulus sebesar-besarnya saya haturkan pada Uni. Cik Okta 

yang selalu men-supply segala jenis makanan terutama Poki saat jam perkuliahan disaat 

mata sedang ngantuk-ngantuknya, tapi lama tak bertemu semoga semoga skripsinya cepat 

selesai. Tidak lupa untuk kokoh tercinta Sony (doang), semoga dapat menyelesaikan 

kuliahnya dan jangan banyak kabur-kaburan, ingat kita punya perjanjian yang harus 

dituntaskan dan kerjasama yang saling menguntungkan, dimanapun kau berada semoga 

selalu dimurahkan rezeki dan kesehatan. Wabil khusus untuk sekretaris cantik Fakultas 

Psikologi Mba Dessy yang selalu men-support penulis untuk selalu cepat menyelesaikan 

skripsi. 

10. Terimakasih pada seluruh rekan-rekan dan sahabat angkatan psikologi 2014 & all Generasi 

(dari awal s/d terbaru) Esa Unggul yang pernah kenal dan berinteraksi dengan penulis yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, kalian luar biasa, tetaplah SEMANGAT dan terus 

berkarya. Terimakasih juga pada OB Lt. 5 yang selalu membukakkan pintu fakultas jika 

sedang libur (wabil khusus Bang Wildan & Bang Sopyan), sehingga penulis bisa mengirim 

revisian skripsi. 

     Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala 

kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun yang akan 

digunakan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Besar harapan, semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. 
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