
iv 
 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamualaikum Wr.Wb 

 Puji syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan atas kehadirat 

Allah SWT atas limpahan karunia-Nya yang telah memberi kesehatan 

jasmani dan rohani kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan 

tesis dengan judul “Pengaruh Kompetensi Pegawai, Motivasi Kerja, dan 

Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Sosial Kota Makassar” 

guna memenuhi sebagian syarat mendapatkan gelar Magister Manajemen 

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. 

 Pada prinsipnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis 

ini,terdapat banyak hambatan-hambatan yang penulis hadapi, namuun 

dengan ketekunan dan kerja keras penulis serta bantuan pemikiran dari para 

komisi pembimbing dan semua pihak, sehingga penulisan tesis ini selesai 

tepat waktu. 

 Melalui kesempatan ini, penulis dengan tulus dan segala kerendahan 

hati menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu,tenaga dan 

pikiran untuk membantu penulisan demi terselesaikannya tesis ini. Dengan 

itu penulis mengucapkan banyak Terima Kasih kepada : 

1. Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya yang diberikan kepada 

penulis. 
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2. Almarhum Ayah saya Alibe, S.H yang telah membimbing, mendidik, 

memberikan kesempatan dan doanya kepada saya di surga sana. 

3. Ibu saya Darmawati, S.H yang tidak henti-hentinya memberikan doa, 

dukungan, nasehat, motivasi, bantuan, moril dan segala hal yang 

penulis butuhkan demi kelancaran penulisan tesis ini dalam 

mendapatkan Gelar Magister. 

4. Prof. H. Murdifin Haming, S.E., M.Si., Ph.D, selaku Ketua Komisi 

pembimbing dan Dr. A.M Hasbi, S.E., M.Si selaku anggota Komisi 

Pembimbing yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan 

penulis selama proses penulisan ini dilakukan. 

5. Prof. Dr. H. Mahfudnurnajamuddin, S.E.,MM, Dr. Junaidin Zakaria, S.E., 

M.Si dan Dr. St. Sukmawati, S.E., MM selaku tim penilai dan telah 

memberikan saran serta masukan yang membangun untuk tesis ini. 

6. Prof. Dr. Ir. Basri Modding, S.E., M.Si selaku direktur Pasca Sarjana 

Universitas Muslim Indonesia 

7. Kepada seluruh dosen-dosen Universitas Muslim Indonesia Program 

Pascasarjana, terima kasih atas pembelajaran dan semangatnya. 

8. Seluruh Staf Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia yang juga 

telah banyak membantu penulis membuat persuratan 

9. Kantor Dinas Sosial Kota Makassar yang telah memberikan izin kepada 

penulis untuk melakukan penelitian di kantor tersebut. 

10.  Keluarga besar saya yang telah banyak memberikan semangat dan 

dukungan serta doa selama penyusunan tesis ini. 
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11. Rekan-rekan kerja Kak irwa, Kak Ummu, Kak Hasni, Akbar terima kasih 

banyak atas dukungan semangat yang telah diberikan selama penulis 

menyususn tesis ini. 

12. Teman-teman seperjuangan yang telah bersama merasakan suka duka 

selama MM 01 angkatan 43 Lyli, Kak Agung, Mak Yanti, Kak Yaya dan 

juga teman-teman yang lain yang selalu memberikan motivasi, saran 

dan masukan selama pembuatan tesis ini. 

Penulis menyadari penulisan tesis ini sungguh jauh dari kata 

sempurna, oleh kiranya sangat dibutuhkan saran dan kritik yang positif dan 

membangun guna perbaikan tesis ini dimasa yang akan datang. Harapan 

penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya pada 

pihak-pihak yang berkepentingan. Semoga segala bantuan moril maupun 

materil dalam berbagai aspeknya senantiasa mendapat imbalan berupa 

limpahan rahmat dari Allah SWT. Aamin Yaa Rabbal Alamin. 

                                                                         

                                                                        Makassar, Februari 2018 

           Penulis 

 

        INA ZAKINA ALDA 

 

 

 


