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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 Barang siapa menempuh suatu jalan yang padanya dia 

mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia 

menempuh jalan dari jalan-jalan menuju Jannah, dan 

sesungguhnya para malaikat benar-benar akan 

meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu,dan 

dimintakan ampun untuknya oleh makhluk Allah 

yang ada di langit dan di bumi. (HR.Abu Dawud) 

 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 

 Kedua orang tuaku dan keluarga ku yang selalu mendoakan dan memberi 

semangat untuk kesuksesanku 

 Sahabat – sahabatku yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam 

penyusunan skripsi ini 

 Almamater 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.wb. 

Alhamdulillahirabbil’alamin, senantiasa kita bersyukur kepada allah swt atas segala 

karunia, rahmat, dan nikmat yang telah diberikan,sehingga saya bisa menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Pengaruh Career Plateau Terhadap Kepuasan Kerja Dan 

Komitmen Guru’’. 

Setelah melewati beberapa proses yang cukup panjang, namun dengan 

pertolongan allah swt dan dengan bantuan dosen pembimbing, akhirnya saya mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 

Adapun pengajuan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan tugas akhir untuk 

menuju kelulusan jenjang perkuliahan strata 1 Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. Dalam penyusunan ini tentunya penulis tidak luput melakukan kesalahan, 

dan masih banyak keterbatasan dan kekurangan. Namun berkat adanya 

dukungan,bantuan,serta motivasi yang telah diberikan, maka penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Dr. H. Ardian Adhiatma,MM selaku dosen pembimbing skripsi 

2. Hj.Olivia Fachrunnisa,SE,Msi,PhD. Selaku dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung. 
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3. Dr.Hendar,SE,Msi selaku ketua prodi manajemen fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung. 

4. Kedua orang tua dan kakak saya yang senantiasa selalu mendoakan dan 

memberikan semangat,kekuatan,cinta, dan kasih sayangnya kepada saya. 

5. Sahabat saya Muhammad sugeng riyadi dan Ukhti Farastia pratiwi yang telah 

memberikan motivasi,dan teman berdiskusi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Sahabat SMA saya, mae,ayi,cikal yang senantiasa memberikan semangat 

kepada saya. 

7. Serta seluruh teman-teman fakultas ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

angkatan 2014 sebagai teman seperjuangan.  

 

Demikian ucapan rasa terima kasih yang dapat saya sampaikan. Semoga semua 

dukungan,semangat,dan motivasi yang telah diberikan, menjadi ladang kebaikan 

untuk kita sebgai bekal kita di akhirat kelak. Amiin ya rabbal alamiin 

 

 

 

 

Penulis, 

(Puput Indah Wahyuni Septian) 

Nim: 30401411399 
 


