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Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT ,yang telah memberikan 

limpahan rahmat dan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat 

pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

dalam menyelesaikan Program Magister Manajamen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  

Universitas Negeri Jakarta. Tesis ini berjudul “Pengaruh gaya kepemimpinan dan 

motivasi Terhadap Kualitas Kehidupan Kerja Dengan komitmen organisasi Sebagai 

Variabel Intervening (Studi Pada Inspektorat kabupaten Bogor)”. 

 

Penulis menyadari, bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, mungkin penulis 

tidak akan dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, pada 

kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya 

kepada: 

 

1. Prof. Dr. Dedi Purwana, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Negeri Jakarta merangkap sebagai dosen pembimbing I dan                 

DR. Mohammad Rizan, SE.MM selaku dosen pembimbing II,  yang telah 

mencurahkan waktu, tenaga, pikiran dan ilmunya untuk memberi bimbingan dan 

pengarahan yang sangat berharga bagi penulis, semoga Alloh SWT memberikan 

balasan yang lebih baik lagi 

2. Dr. Agung Wahyu Handaru, ST.MM, selaku Ketua Program Studi Magister 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, yang telah 

memberikan kesempatan bagi penulis dalam menyelesaikan studi. 

3. Seluruh Staf dan Pengajar Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Negeri Jakarta, yang telah memberikan bekal pengetahuan selama 

mengikuti perkuliahan. 

4. Pimpinan dan Staf Inspektorat Kabupaten Bogor, yang telah membantu proses 

penulisan tesis ini baik berupa data , informasi maupun hal-hal yang sangat 

bermanfaat , sehingga penulis dapat  menyelesaikan tesis ini. 



5. Rekan-rekan MM MSDM Angkatan XII A , yang selalu semangat dalam mengikuti 

perkuliahaan, selalu menjadi teman terbaik dalam suka dan duka, semoga kita 

senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menggapai harapan dan cita-

cita.amin. 

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karena keterbatasan pengetahuan, maka 

masih banyak kendala-kendala yang penulis hadapi, namun karena ketekunan, saran dan 

bimbingan dari berbagai pihak, maka tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu. Oleh sebab 

itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya 

membangun untuk perbaikan tesis ini dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat menambah perbendaharaan pustaka ilmiah 

yang ada selama ini. 
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