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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirrobbil’alamin. Terucap rasa syukur yang mendalam 

kepada Rabb Alam Semesta Allah SWT, yang telah memberikan Ridho-

Nya sehingga penulis  dapat menyelesaikan  tesis  yang  berjudul  

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kementrian Agama Propinsi 

SulSel” dengan baik. Tesis ini merupakan tugas akhir ini untuk 

mencapai gelar Magister Manajemen (M.M) pada Jurusan Sumber Daya 

Manusia di Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar. 

Penulis menyadari selama pelaksanaan dan penulisan tesis ini tidak 

jauh dari hambatan dan cobaan, namun berkat dorongan, semangat, 

arahan dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak maka 

hambatan-hambatan tersebut dapat dilewati. Oleh karena itu penulis 

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Mus, SE., M.Si sebagai 

Pembimbing I dan Ibu Dr. Ramlawati, SE., MM selaku  Dosen  

Pembimbing II yang  berkenan  memberikan arahan, kritikan dan 

bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis 

ini. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Mahfudnurnajamuddin, SE., MM., Ibu Dr. Serlin 

Serang, SE., M.Si., dan Bapak Dr. H. Abbas Saleh, SE., M.Si 

selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk 

menguji hasil tesis dan memberikan masukan  terhadap  tesis  ini 
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sehingga dapat  lebih  baik  serta  penulis dapat dinyatakan lulus. 

3. Para dosen dan staf pengajar Pascasarjana Universitas Muslim 

Indonesia Makassar yang memberikan pengajaran dan bekal 

ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi penulis. 

4. Bapak dan Ibu staf karyawan Pascasarjana Universitas Muslim 

Indonesia Makassar yang telah memberikan pelayanan dengan 

baik dan ramah, membantu dan memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh penulis. 

5. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, cintai, dan kagumi 

sebagai panutan  dalam  hidup. Terima  kasih  atas  kasih  

sayang,  pengetahuan, pengalaman, pelajaran hidup dan semua 

yang telah diberikan kepada penulis yang tak terhingga 

jumlahnya. Semoga penulis dapat membalas semua itu walaupun 

tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan kepada penulis. 

6. Kepada Nenek, Mama Murni dan Bapak Tata serta saudaraku  

Ainun Nufus Amrullah terima kasih atas kesabaran, dukungan dan 

doanya kepada penulis. 

7. Kepada Ardian Masdar terima kasih atas dukungan, kasih sayang 

dan kontribusinya kepada penulis. 

8. Sahabat-sahabat tercinta, seperjuangan, dan senasib kisahnya, 

Meylani, Dian, Mak Yanti dan anggota keluarga MM1. Insya Allah 

gelar ini bisa kita raih guys, tetap jaga tali silaturrahmi kita untuk 

anak-anak dan keluarga kita nantinya. I love you bebeehh. 
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9. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu mendukung Dian, Lulu, 

Dewi, keluarga PMC, teruntuk yang setia dan ada kapanpun ada 

saat dibutuhkan Dita desianti, terimakasih atas dukungan, doa dan 

kegilaannya sist (terbaeeeeekkk meemann). 

10. Keluarga the masdar (kak arwin, kak ika, desita, Amanda dan 

pipongcuuu.  Terima  kasih  atas  dukungan dan doannya selama 

ini. 

11. Seluruh  teman-teman  terbaik  Angkatan  43 2015 Pascasarjana 

Universitas Muslim Indonesia Makassar atas segala 

kebersamaan, kerjasama, dan keakrabannya selama ini. 

12. Semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat serta 

doanya kepada penulis, yang tidak dapat penulis sampaikan satu 

per satu, sekali lagi terima kasih banyak. 

 

Akhir kata penulis mohon maaf atas segala keterbatasan 

pengalaman dan  ilmu  pengetahuan  yang  dimiliki,  sehingga  dalam  

penyusunan  tesis  ini masih jauh dari sempurna. Semoga tesis ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak 

yang berkepentingan. 

 

Makassar,       Oktober 2017 

 

 

Sitti Noerfatiha Amrullah 
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