KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., karena hanya berkat
karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang merupakan
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen.
Maha besar Allah, yang telah memberikan keajaiban-keajaiban selama ini,
disetiap keinginan yang terkabulkan. Diberikannya kelapangan kemudahan dalam
mengukir karya-karya nyata yang dapat diberikan agar dapat bermanfaat bagi
sekitarnya. Serta tunduk padaMu Ya Allah dalam diberikannya Kekuatan Pikiran,
anugrahMu yang senantiasa tiada lepas dekapanMu dalam melihat semua nampak
selalu indah dalam setiap nafasku.
Penelitian dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Pengembangan
Karir dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja
Karyawan Sebagai Variabel intervening (Studi pada Terminal BBM Bandung
Group)” adalah untuk mengetahui permasalahan dan solusinya, yang diharapkan
penelitian ini dapat bermanfaat dikemudian hari.
Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
1.

DR. H. Deden Sutisna, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing 1 tesis.
Terimakasih atas waktu dan kerjasama yang luar biasa, sehingga tesis ini bisa
diselesaikan. Arahan, bimbingan, dan ilmu yang membuat penulis menjadi
lebih baik. Kritis, logika, dan banyak hal lain yang menjadi pelajaran berarti
bagi penulis.

2.

DR. Nina Nurani, S.H., M.Si selaku dosen pembimbing 2 tesis. Terima kasih
atas waktu dan kerjasamanya, sehingga tesis ini bisa diselesaikan;

3.

Dr. Alfiana, Dra., M.M. selaku Ketua Prodi Magister Manajemen Universitas
Widyatama.

4.

Seluruh Dosen, Staff Administrasi dan Perpustakaan serta staff MM yang
telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama kuliah di
Universitas Widyatama
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5.

Kedua Orang Tua saya atas dukungan yang selalu diberikan kepada saya

6.

Seluruh pimpinan dan rekan-rekan karyawan Terminal BBM Bandung Group;

7.

Tidak lupa terima kasih kepada teman-teman MM Utama 65 yang membuat
masa-masa kuliah menjadi sangat menyenangkan;

8.

Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu
penulis.
Semoga Allah S.W.T., membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan

dengan balasan yang setimpal. Amin.
Akhir kata penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pihakpihak yang membutuhkan. Saran dan Kritik yang membangun akan diterima
dengan tangan terbuka.

Bandung, Agustus 2018

Algi Destia
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