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KATA PENGANTAR 

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

kekuatan, bimbingan, rahmat dan karunia-NYA kepada penulis. Atas kehendak-

NYA penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Pengaruh 

Talent Management Dan Knowledge Management Terhadap Kinerja 

Karyawan Di PT. Blue Gas Indonesia (Cabang Bandung)”. Tesis ini disusun 

untuk memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan dalam menempuh ujian master 

strata-2 pada Program Studi Magister Management di Universitas Widyatama 

Bandung. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidaklah lepas dari 

berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karenanya dengan segala kerendahan 

hati, penulis mengharapkan ingin mendapat kritik, masukan dan saran dari para 

pembaca sebagai bahan masukan sehingga dapat bermanfaat baik bagi penulis 

maupun bagi pembaca pada umumnya. 

Mengingat segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta 

beragam kendala yang ada, penulis menyadari bahwa proses penyusunan tesis ini 

tidak akan tuntas tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu 

dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun 

materil, dukungan, bimbingan, semangat, kritik dan nasehat sehingga tesis ini 

dapat terselesaikan. Rasa hormat dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya ingin 

penulis sampaikan kepada: 

1. Untuk kedua orangtua saya yaitu, Bapak Asep Sutraendi, Ibu Betty Said dan 

Mamah Enok Sumiati yang dengan sabar dan tulus mendoakan, memotivasi 

dan mendukung baik secara moril maupun materi kepada  penulis, sehingga 
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dapat menyelesaikan pendidikan program Magister Manajemen di Universitas 

Widyatama ini, terima kasih yang sedalam-dalamnya. 

2. Bapak Sunardi Sembiring Brahmana, S.E., M.T., Ph.D. selaku dosen 

pembimbing yang telah begitu banyak membimbing, memberikan masukan, 

dan mengajari saya serta meluangkan waktunya ditengah kesibukan untuk 

memberikan saya arahan, kritik, masukan, nasehat dan saran dalam 

penyusunan tesis ini. Terimakasih banyak Pak, mohon maaf apabila saya telah 

banyak melakukan kesalahan selama ini. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, M.Si.selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

4. Bapak Prof. Dr. Mohd. Haizam Bin Mohd. Saudi. Selaku Plt. Direktur 

Sekolah Pascasarjana Universitas Widyatama. 

5. Bapak Bachtiar Asikin., S.E., M.M. Ak.. Selaku Wakil Direktur Program 

Pascasarjana Universitas Widyatama. 

6. Yang terhormat, Ibu Dr. Alfiana, Dra., M.M selaku Ketua Program Magister 

Manajemen Universitas Widyatama 

7. Seluruh Dosen, asisten dan staf pengajar, programa Magister Manajemen 

Universitas Widyatama, yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

memberikan bekal pengetahuan sampai penulisan tesis ini selesai. 

8. Seluruh staf Tata Usaha dan staf Perpustakaan yang telah banyak membantu 

penulis selama ini. 

9. Untuk Adik tericnta Almarhumah. Annisa Ratu Pertiwi dan Ajiraksa Gumilar 

yang support untuk selalu mengingatkan menyelesaikan tesis ini. 

10. Sahabat terbaik Mutasim Billah yang selalu mengingatkan, mensupport dan 

memberikan motivasi dalam mengerjakan tesis ini. Semoga kedepannya kita 

selalu sukses bersama. 

11. Untuk Neng Amel (Irvana Amelia) makasih banyak sudah membantu 

menyumbangkan tenaganya untuk sharing dan bertukar fikiran mengenai tesis 

ini dan jadi teman curhat saat terjadinya drama-drama. 
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12. Rekan - rekan Magister Manajemen angkatan 57 atas kehangatan, 

kekeluargaan dan kebersamaan selama penulis mengikuti pendidikan S-2 di 

Program Studi Magister Manajemen Universitas Widyatama. 

13. Untuk Keluarga Besar PT Texcorp International, Mr. Bala, Rima Apriyandini 

dan teman-teman kantor lainnya, yang sudah memberikan pengertiannya dan 

di repotkan pekerjaannya selama saya menyelesaikan studi ini. 

14. Serta seluruh pihak yang membantu penyelesaian tesis ini yang tidak dapat 

penulis cantumkan namanya satu persatu.  

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun 

penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Segala 

kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan tesis ini lebih lanjut akan penulis 

terima dengan tangan terbuka. 

Akhir kata dengan rasa kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih 

yang tak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 

 

Bandung, 10 Oktober 2019 

 

 

Sukma Putri Cahyawening 

  


