
v 
 

KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan 

rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul 

“Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) dan 

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Kantor Imigrasi 

Kelas I TPI Bandung)” dengan lancar. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk 

memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Manajemen di 

Universitas Widyatama Bandung. 

 Penulisan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak 

terutama orang tua yaitu, ayahanda M.K. Alamsyah dan ibunda Erna Sunarti, 

karena atas cinta, kasih sayang, kesabaran serta ketulusan do’a, bimbingan, 

perhatian, dukungannya yang tidak pernah berhenti. Semoga Allah SWT selalu 

melindungi, mencintai dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.  

 Selain itu penulis juga mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada 

Ibu Dr. Neuneung Ratna Hayati, MM selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, 

arahan, dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. 

 Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis ingin 

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku rektor Universitas 

Widyatama. 

2. Bapak Prof. Dr. Mohd. Haizam bin Mohd. Saudi, selaku direktur Sekolah 

Pascasarjana Universitas Widyatama. 

3. Ibu Dr. Alfiana, Dra., M.M., selaku ketua program Magister Manajemen 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama beserta staf 

jajarannya.  

4. Bapak dan Ibu dosen Magister Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama 

perkuliahan.  
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5. Seluruh staf tata usaha Magister Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama yang telah memberikan bantuan dan kemudahan 

dalam mengurus segala keperluan yang dibutuhkan penulis dalam proses 

penelitian ini 

6. Teman-teman Magister Manajemen Widyatama Angkatan 66, terimakasih 

telah memberikan banyak cerita. 

7. Pimpinan dan Staf Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung yang telah membantu 

penulis memperoleh data yang sangat diperlukan dalam penyusunan tesis ini. 

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

dan memperlancar proses penelitian dari awal sampai selesainya penyusunan 

tesis. 

Penulis menyadari penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dan 

keterbatasan, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga 

semua pihak yang telah memberikan segala kebaikan, dorongan, motivasi serta 

bantuan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. 

 

Bandung,  Oktober 2019 

 

 

 

           Risa Yuliandi 

 

 

 

 

 

 

 

 


