
KATA PENGANTAR 
 
Salam Damai dan Sejahtera. 
 
Puji dan syukur Penulis panjatkan doa kepada Bapa di Surga, yang telah 
memberikan curahan Roh Kudus dan memberkati setiap langkah serta 
membimbing dalam kesabaran setiap saat Penulis dalam kesulitan.Terma kasih 
Bapa di Surga, atas anugerah dan berkat-Mu yang luar biasa. Amin 
 
Doa dan berkat ternyata dapat mengalahkan kejenuhan dan kemalasan, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan dalam 
rangka melengkapi tugas ahkir dan sekaligus memenuhi syarat guna memperoleh 
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Psikologi Universitas Indonusa Esa 
Unggul. 
 
Penulisan skripsi ini tentunya jauh dari sempurna, hal ini disadari karena 
keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Terselesaikannya 
skripsi ini, tentu tak lepas dari peran serta dari berbagai pihak yang telah 
memberikan bantuan dan dukungan secara moril maupun materiil kepada penulis, 
serta doa dari orang-orang yang luar biasa yang penulis hormati,sayangi dan 
kagumi. Maka dalam kesempatan ini ijinkan Penulis menyampaikan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada : 
 

1. Yang terhormat Ibu Dra.Sulis Maryanti,Psi., selaku pembimbing I yang 
telah memberikan waktu, pikiran, dan tenaganya serta kesabaran dalam 
membimbing dan mengarahkan serta memberikan petunjuk dan saran 
kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
baik. 

2. \Yang penulis hormati dan sayangi Ibu Dra.Safitri,M.Si selaku Dosen 
pembimbing II, yang banyak memberikan masukkan dalam mengolah data 
dengan penuh kesabaran dan ketulusan,sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi 

3. Ibu Dra. Winanti Siwi Respati, S.Psi selaku PUDEK I Fakultas Psikologi 
Universitas Indonusa Esa Unggul dan segenap jajarannya yang tidak 
mungkin penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas segala 
jasa dalam menfransfer ilmu dan perilaku selama penulis menuntut ilmu di 
Fakultas Psikologi. 

4. Mbak Yuli dan Mas Andre yang telah membantu dalam urusan skripsi dan 
memberikan semangat pada Penulis 

5. Kepada Mamaku tersayang dan Papa tercinta yang tak henti-hentinya 
memberikan doa dan support.  

6. Kepada suamiku Markus Sumarna yang sangat aku cintai dan aku sayangi 
dengan sabar dan penuh kasih sayang memberikan motivasi, doa dan 
dukungan moril dan materil 

7. kepada anakku tersayang Alvin dan agata stella yang setia dan rela 
ditinggal kuliah oleh mamanya 



8. kapolres Cilegon AKBP Drs. Dwi Gunawan. MM beserta jajarannya yang 
telah mengijinkan penulis untuk meneliti 

9. AIPTU Gusti subagiyarta bagian administrasi polres cilegon yang telah 
membantu penulis dalam penyelesaian skripsi. 

10. kepala satuan resort criminal polres cilegon dan kepada Bapak/ibu kepala 
unit (Kanit) serta Bapak/Ibu anggota Resort Kriminal Polres Cilegon. 

11. teman-teman angkatan 2005 Lita gading, Ola, Nie Ketut, Desi, Yuni, 
Erika, Lina dan semua yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang 
telah dapat membantu dan berbagi. 

 
Penyusun menyadari bahwa dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini masih 
jauh dari sempurna serta masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis dengan 
rendah hati membuka kritik dan saran yang bersifat membangun. 
 
Akhir kita penyusun mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat 
menambah wawasan pengetahuan dan berguna dalam memberikan informasi di 
bidang psikologi Industeri dan Organisasi. 
 
 
 
       Jakarta, 27 Februari 2010 
 
 
 
        
       Penyusun. 
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