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UCAPAN TERIMA KASIH

Fuji syukur keiradirat Aiiair yiurg teiah rneiirnpairkzur rahnrai,inayah,taufik,
dan hidayahnya sehingga pada alhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal sloipsi
ini dengan judul "Pengaruh Lingkungan Belajar dan Kompetensi Dosen

Terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Mahasiswa". Sholawat serta salam

semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shllahu Alaihi wa Saliam

kepada keluraganya, sahabatnya, pengikutnya dan kepada kita sekalian. Penulis
membuat proposai skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Esa

Unggul.
Penrli5 menvadari hahwa penrrlig2n proposal skripsi ini tidak rnrrnpkin akan

terwujud apabila tidak ada dukungan dari berbagai pihak, melalui kesernpatan ini
izinlan penulis menyarnpaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada:

I Rapak l)r Arief Klsnrna AP, MBA selaku Rektor Ilniversitas Esa Ilnggrrl
2. Bapak Dr. MF. Anozi, SE, M.Si, Alc., selaku Dekan Fakultas Ekonorni dan

Bisnis Universitas Esa Unggul.
3. Bapak Drs. Sugiyanto, MM., selaku Kepala Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonorni dan Bisnis Universitas'Esa Unggul.
+. IJapaK urs. tYtuuJli t(J, 1y1,Jr., s9rar(u r-,ustsll rgtlluttllul B yallg, tglau uclsc(lla

meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan arahan didalam memberikan
bimbingan kepada penulis khususnya dalam proposal skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tidak dapat
penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu dan pengarahao

yirng teiair di'uerikan kcpada penuiis.

6. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Ahmad Sodikin dan Ibu Maesaroh yang

dengan penuh kasih sayang selalu mernberikan semangat, motivasi dan doa
sehingga penulis mampu bertahan dan berjuang dalam menyelesaikan
proposal skripsi ini dengan baik.

7. Adik-adik tercinta yaitu Salma Tulhayat dan Uwais Al-Kaarni yang selalu

memberikan semangat dan doa. Terkhusus Uwais Al-Kaami yang selalu
menghibur penulis dan selalu membuat suasana hati menjadi lebih baik.

8. Sahabat-sahabat ku yang tersayang dalam menyelesaikan pendidikan yaitu
Sinfa Nhrtiara, R2hm2h Pajriah, Atiq Afafyantoro, Salsa gafira, dan Heswi

Maika, terirna kasih sudah menernani dan selalu mendukung, menghibur,
membantu, mernberi semangat, inspirasi, doa, dan rnenjadi tempat untuk
berkeluh kesah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi. ini.
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9. Sahabat angkatan 2016 yaitu Winda Argita Sari, Uswatun Hasanah, Neng
Leha Muslihah, Mutiara Syafin4 Eka Ratna Yuliana, dan masih banyak lagi
yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

10. Teman-teman satu bimbingan Mrrhayati Fajri, Lianah, dan Mariya Ulfah yang

telah banyak rnembantu dan memberikan semangat dala:n menyelesaikan
proposal skipsi.

.! 1 Selrrnrh resnnndpn dan selrrnrh nihalr rrqna rplah hqnrraL rnend,,L.nry dan

membantu penyusunan proposal skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu
persatu.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempuma,
oleh karena itu segala kritlk dal sara! )?-r'!g rnembalg,.,,n akan pem is tenna de.nga.n

senang hati. Akhir kata, semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi
semua pihak yang membaca.

Jel.Karla, zu f cot"uaft tvzu
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