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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

 Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa 

yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. 

( Umar Bin Khattab ) 
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sabar memberi bimbingan, arahan, serta petunjuk dan dukungan dalam 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana 
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PENINGKATAN ORGANIZATIONAL COMMITMENT DI 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG” 

 

 Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan 

Program Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, 

dukungan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin 
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6. Semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. 
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