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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Segala puji dan syukur tak terputus penulis ucapkan kepada Allah SWT atas 

rahmatnya dalam kesempatan dan kemampuan yang telah diberikan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skrispi yang berjudul “GAMBARAN 

KEBAHAGIAAN KARYAWAN DI HOTEL A JAKARTA” sebagai salah 

satu syarat yang harus dipenuhi agar dapat menyelesaikan  program pendidikan 

Sarjana (S1) pada jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul 

dengan baik.  

Dalam pelaksanaan pendidikan ini banyak kesulitan-kesulitan dan hambatan 

yang dihadapi namun berkat bimbingan, arahan, serta petunjuk dari dosen 

pembimbing, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh 

karena itu pada kesempatan ini  penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

 

1. Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA selaku Rektor Universitas Esa 

Unggul. 

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

Universitas Esa Unggul sekaligus dosen pembimbing I yang telah banyak 

menyediakan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan, motivasi serta 

petunjuk dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Ibu Dra. Safitri M., M.Si selaku dosen pembimbing II yang juga telah banyak 

menyediakan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan, motivasi serta 

petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.  

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul yang telah 

memberikan bekal ilmu pengetahuan dengan berbagai fasilitas bantuan dalam 

penulisan skripsi ini dan selama kegiatan perkuliahan. 

5. Kepada kedua penguji yaitu Ibu Novendawati Wahyu Sitasari, M.Psi., 

Psikolog dan Ibu Sri Handayani, SE., MM., M.Ak., CPMA atas arahan, ilmu 

yang bermanfaat, berharga serta saran-saran yang diberikan kepada saya. 

6. Kepada kedua orangtua penulis, nenek, mertua dan kaka ipar yang telah 

memberikan dukungannya, baik dukungan dalam bentuk moril maupun 

materi, serta do’a yang selalu melantun dalam sholat.  

7. Kepada suami tercinta yang telah memberikan do’a dan dukungannya selama 

ini. Terimakasih juga telah mau mengerti dan bersedia direpotkan dalam 

penelitian ini dari mengeprint, mengantarkan revisi dan lainnya sebagainya. 

8. Untuk jagoan kecilku terimakasih sudah mau mengerti dan membantu sejak 

dari dalam kandungan.  

9. Ketiga adikku yang ngeselin tapi dapat membantu setiap dibutuhkan. 
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10. Sahabatku yuli yang selalu memberikan dukungan baik disaat susah maupun 

senang. Semoga dirimu segera cepat menyusul wisuda “aamiin”. 

11. Terima kasih untuk seluruh responden yang membantu penulis ketika penulis 

sedang mengambil data. 

12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 

 

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. 

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya 

saran maupun kritik yang membangun sehingga bermanfaat dalam perbaikan 

dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini memiliki 

manfaat dan memberikan pengaruh kepada banyak pihak. 

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada pembaca yang telah 

menjadikan skripsi ini sebagai bahan bacaan yang dipilih. 

 

Jakarta, 14 Februari 2020 

Penulis, 

 

 

Tevynia Marwadah Sakiynah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


