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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO : 

 

 Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu 

bersedih hati , padahal kamulah orang-prang yang paling tinggi 

(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. 

 

 Jadikanlah kesabaran sebagai suatu motivasi dalam mengahadapi 

suatu tantangan, maka engakau akan mendapatkan apa yang 

diharapkan. 
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hidayah-Nya serta bantuan maupun bimbingan dari berbagai macam pihak 

akhirnya penulis mampu bimbingan dari berbagai macam pihak, akhirnya penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH KOMPETENSI 

DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN 
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telah memberikan doa, dukungan dan semangat. 
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