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KATA PENGANTAR 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim, 

Segala Puji penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya atas izin 

dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “STUDI 

DESKRIPTIF MENGENAI PROFIL KOMITMEN ORGANISASI 

KELOMPOK KARYAWAN FOLLOW UP PADA DIREKTORAT 

STRATEGIC BUSSINESS UNIT (SBU) DI PT.MULTI GARMENJAYA 

BANDUNG .” Skripsi  ini disusun guna memenuhi persyaratan ujian sarjana 

Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. 

 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran 

dan kritik yang membangun. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebanyak-banyaknya kepada  : 

 

1. Ayah, Ibu tercinta dan segenap keluarga yang telah memberikan dorongan dan 

do’anya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.  

2. Ibu Lisa Widawati, Dra., M.Si. sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah 

memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan 

skripsi ini.  

3. Ibu Siti Qodariyah, Dra. selaku dosen wali yang selalu mendukung kemajuan 

akademik penulis. 

4. Seluruh dosen dan pihak Fakultas Psikologi UNISBA yang telah banyak 

memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga bagi penulis. 

5. Bpk. Dadang Budiaji, Drs., M.M., selaku Corporate Consultant HR, Ibu Ayu 

Panti Wisati, S.E., M.M. selaku Manajer HRD dan rekan-rekan di PT. Multi 

Garmenjaya yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis. 
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6. Seluruh jajaran Tim Direktorat Strategic Bussiness Unit (SBU) PT.Multi 

Garmenjaya yang telah mengizinkan penulis memperoleh data-data yang 

terkait dengan materi skripsi ini.  

7. Para senior yang telah meluangkan waktu dan perhatian untuk membantu 

penulis selama proses penulisan skripsi ini.  

8. Rekan-rekan bimbingan Ibu Lisa yang selalu berbagi pengetahuan dan 

dukungan untuk penyelesaian skripsi ini. 

9. Rekan-rekan angkatan 2004 dan sahabat-sahabat dekat yang telah memberikan 

bantuan dan dukungannya kepada penulis. 

10. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Semoga semua amal baiknya mendapat balasan yang lebih besar dari 

Allah SWT, amin. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi perusahaan maupun bagi pihak yang membutuhkan referensi mengenai 

komitmen organisasi. 

 

 

 

     Bandung, Juni 2013 

     

 

       Yuckiancha Isa 
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