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KATA PENGANTAR 

ِ ْمسِب ِ بّللا ْ لا   ِِْمِسبّللاِ بّللا

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 

dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang  

berjudul: “Pengaruh Analisis Jabatan Berbasis Kompetensi Terhadap 

Kinerja Karyawan PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang 

KabupatenبBandung”.  

Penelitian ini sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Pasca Sarjana pada 

Program Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung. Dalam 

penelitian ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, maka penulis 

mengharapkan saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan tesis 

ini. 

Penulisan penelitian tesis ini tidak terlepas dari bantuan moril dan materil 

dari berbagai pihak. Akhir kata penulis harapkan tesis ini dapat bermanfaat 

umumnya bagi pembaca dan khususnya bagi peneliti dan dalam penyusunan 

penelitian ini sangat banyak mendapatkan saran, motivasi, bimbingan serta 

banyak bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibuku Atik Kartika, S.Pd., terimakasih atas motivasi dan doa yang selalu 

diberikan kepada penulis, dan (alm) Bapak Moch. Hamsah Darusman yang 

menjadi inspirasi bagi penulis, semoga harapan mereka bisa penulis wujudkan 

dengan ridho allah SWT.  

2. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, S.IP, M.SI selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

3. Yth. Bapak Prof. Dr. Mohd. Haizam bin Mohd. Saudi selaku Direktur Sekolah 

Pascasarjana. 

4. Yth. Ibu Dr. Alfiana, Dra., M.M selaku Ketua Program Magister Manajemen 

Universitas Widyatama Bandung. 
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5. Yth. Bapak Deden Sutisna M. N., DR., H., S.E., M.Si selaku dosen 

pembimbing yang memberikan motivasi, dukungan, waktu dan kesabaran 

dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan tepat 

waktu. Terimakasih semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan 

ketulusan dalam membimbing penulis. 

6. Yth. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Manajemen Universitas 

Widyatama yang telah banyak memberikan ilmu serta pengalaman dalam 

pendidikan, yang membuat peneliti semakin semangat untuk menyelesaikan 

tesis ini. 

7. Yth. Bapak dan Ibu Staff Administrasi Program Studi Magister Manajemen 

Universitas Widyatama Bandung, yang telah membantu kelancaran proses 

administrasi tesis penulis hingga selesai. 

8. Yth. Bapak dan Ibu Staf Administrasi, Staf Perpustakaan dan seluruh 

karyawan Universitas Widyatama Bandung, yang telah memberikan bantuan 

kepada penulis. 

9. Yth. Bapak Wawan Darmawan, selaku General Manager PT. Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang yang telah memberi izin untuk 

melakukan penelitian dalam perusahaan. 

10. Yth. Bapak Ujang Mulyana, selaku Analyst HR Development PT. Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang yang telah menjadi Pembimbing Kerja 

Praktek penulis, terimakasih telah memberikan pengalaman bekerja bagi 

penulis dan satu kalimat berkesan yang diberikan kepada penulis “bekerjalah 

untuk perusahaan bukan hanya untuk pemimpin perusahaan”. 

11. Yth. Bapak dan Ibu Pekerja Karyawan PT. Pertamina Geothermal Energy 

Area Kamojang, terima kasih banyak atas bantuan dan pengalaman yang 

diberikan kepada penulis. 

12. Teman-teman angkatan 71 Magister Manajemen Universitas Widyatama 

Bandung. Terimakasih sudah berbagi pengalaman sebagai penyemangat untuk 

mencapai kesuksesan. Success Always Everything. 
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13. Seluruh keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih 

atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan tugas akhir tepat waktu. 

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir tepat waktu. 

 

Akhir kata, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta 

membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis 

dalam penyusunan tesis ini. Selain itu mohon maaf kepada pihak-pihak lain yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu selama perkuliahan 

dan dalam menyelesaikan tesis ini. 
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