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KATA  PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat 

dan hidayah-Nya, penelitian dan penulisan tesis mengenai “Pengaruh Faktor-

Faktor Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai di Lembaga Pendidikan At 

Taufiq, Bogor.” ini dapat diselesaikan.  Penelitian dan penulisan tesis ini 

merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian dalam rangka 

menyelesaikan studi pada Program Studi Manajemen dan Bisnis, Sekolah 

Pascasarjana, Institut Partanian Bogor. Dipilihnya judul tersebut, karena penulis 

ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pegawai di 

Lembaga Pendidikan At Taufiq di Bogor. 

Sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting 

dari setiap kegiatan disetiap perusahaan atau organisasi. Manusia sebagai unsur 

terpenting sangat mutlak diperlukan waktu, tenaga dan kemampuannya untuk 

mencapai tujuan dari setiap kegiatan di perusahaan/organisasi.   

Dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan, diperlukan sumber daya 

manusia yang memiliki kinerja yang baik. Kinerja pegawai sangat dipengaruhi 

oleh adanya dukungan/motivasi dari lembaga pendidikan itu sendiri, seperti 

dengan adanya pemberian tingkat gaji yang sesuai dengan tugas yang diemban 

oleh pegawai, kondisi lingkungan kerja, hubungan antara atasan dengan bawahan 

atau antara rekan sejawat, sarana dan prasarana yang disediakan, dan sebagainya. 

Dengan adanya motivasi, akan membuat para pegawai bekerja lebih baik lagi.  

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 

berbagai pihak yang telah memberi semangat, dukungan dan bantuan hingga 
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terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Kedua orang tuaku, serta adik-adikku yang senantiasa memberikan doa 

dan dukungan dalam menyelesaikan studi. 

2. Dr. Ir. Illah Sailah, dan Ir. Moelyadi, MM selaku Komisi Pembimbing, 

yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan 

penulis sehingga penelitian dan penulisan tesis ini dapat terselesaikan.  

3. Direksi Lembaga Pendidikan At Taufiq di Bogor yang mengizinkan 

penulis untuk melakukan penelitian di lembaga pendidikan ini, dan 

seluruh pegawai di Lembaga pendidikan At Taufiq yang bersedia menjadi 

responden dalam penelitian ini. 

4. Seluruh staf pegawai di MB–IPB yang telah memberikan doa dan 

bantuannya dalam penyelesaian tesis ini.  

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan tesis ini belum sempurna, 

oleh karena itu masih banyak masukan yang sangat diperlukan. Penulis berharap, 

semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 
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