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hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan 

hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini 

belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas 

Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya. 

2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan 

sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam 

daftar kepustakaan. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari 
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bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh 

karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma 

dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga. 
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KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURAT KETERANGAN 

TES SIMILARITIES 

Kami melakukan tes similarities terhadap Skripsi/Tesis/Disertasi/Artikel atas 

nama pengarang dibawah ini: 

SHINTA DIAN OCTAVIANI  

NIM: 041611233246 

dengan ini menerangkan bahwa judul Skripsi/Tesis/Disertasi/Artikel: 

PENGARUH ORGANIZATIONAL JUSTICE TERHADAP WORK 

ENGAGEMENT DENGAN TRANSFORMATIONAL 

LEADERSHIP SEBAGAI MODERASI 

(Studi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset  

Daerah Kota Probolinggo) 

 

menunjukkan SIMILARITY INDEX: 28% 

Surat keterangan ini kami lampirkan hasil tes sebagai bukti telah dilakukan 
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Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 
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