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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

  

MOTTO  

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insyiroh: 6) maka 

apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) maka kerjakanlah dengan 

sungguhsungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu 

berharap.  

PERSEMBAHAN  

Puji syukur kepada Tuhan YME atas segala rakhmat dan hidayahnya yang telah 

memberikan kekuatan, serta kesehatan, kesabaran untukku di dalam mengerjakan 

skripsi ini. Saya persembahkan ini untuk kedua orang tua saya yang tersayang dan 

tercinta. Terimakasih yang tak terhingga untuk dosen-dosen saya yang telah 

membimbing saya hingga saat ini dan terutama untuk pembimbing saya yang 

sudah banyak meluangkan waktu dan selalu sabar untuk memberikan bimbingan 

dan arahan untuk saya.dan saya persembahkan kepada istri saya tercinta yang telah 

mendukung dan menyemangati saya dalam pembuatan skripsi ini.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

KATA PENGANTAR  

  



 

v   

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah  

SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan  

Usulan Penelitian Praskripsi yang berjudul “Hubungan Leader Member Exchange  

dan Protean Career terhadap Intention Trunover di PO Haryanto Tahun 2020”.  

Usulan Penelitian Praskripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan 

mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Progam Studi Manajemen.  

Selama pengerjaan usulan Penelitian Praskripsi penulisan banyak mendapat 

bimbingan,saran dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis banyak 

mengucapkan terimakasih kepada:  

1. Ir. H. Prabowo Setiawan, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA).  

2. Hj. Olivia Fachrunisa, SE, Msi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi  

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

3. Dr. Hendar, SE. M.Si selaku ketua Jurusan Program Studi Manajemen  

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

4. Dr. Drs. H. Marno Nugroho, MM selaku dosen pembimbing yang tidak 

hentihentinya memberikan semangat motivasi, membimbing peneliti untuk lebih 

baik lagi, bukan hanya dalam penyusunan laporan, tetapi juga lebih baik lagi 

dalam bersikap dan menyikapi sebuah masalah.  

5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan  

Agung Semarang.  

6. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dorongan spiritual dan material 

serta do’a guna kelancaran penyusunan skripsi ini.  

7. Teman-temanku seperjuangan yang telah memberikan motivasi, semangat, 

dukungan dan bantuannya.  
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Peneliti menyadari bahwa usulan penelitian ini masih banyak kekurangan, 

untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk 

kesempurnaan penelitian ini. Peneliti juga memohon maaf apabila dalam penulisan 

skripsi ini terdapat kesalahan, mengingat keterbatasan pengetahuan peneliti. 

Akhirnya peniliti berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.  

              

  

Semarang, 24 januari 2020 Peneliti  

   

  

  

  

  

Raesa Bagus Saputro   


