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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan karunia-Nya, serta atas pencerahan dan hidayah-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul: 

“Pengaruh Pelatihan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT. DSS Tanggerang.” 

 Adapun penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 

mendapatkan Gelar Sarjana Manajemen pada Jurusan Manajemen, Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, Bandung. Penulis sadar 

sepenuhnya akan keterbatasan dari penulis, baik itu dalam hal pengetahuan, 

pengalaman mapun kemampuan yang penulis miliki. Namun Alhamdulillah 

berkat petunjuk, bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang penulis dapatkan, 

penulis mampu mengatasi berbagai hambatan tersebut dan pada akhirnya hanya 

atas ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya 

dan berharap kritik dan saran yang bersifat positif dari berbagai pihak sebagai 

masukan untuk waktu yang akan datang, dimana penulis menyadari bahwa skripsi 

ini masih jauh dari kata sempurna. 

    

                Bandung, Oktober 2019 

 

 

                  Rey NaldoAzi Putra 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 Puji dan syukur tiada hentinya penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT 

dan junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, karena atas rahmat dan karunia-Nya 

akhirnya setelah perjalanan cukup panjang dalam proses pendidikan sampai 

penyusunan skripsi ini, penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Kini saatnya 

penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 

telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

terutama kepada: 

1. Papa dan Mama tersayang Dede Hidayat dan Efrida S.E yang selama ini 

memberikan segala bentuk pengorbanan kasih sayang yang sampai 

kapanpun saya tidak mungkin bisa membalasnya, juga dalam pemberian 

masukan dibalik setiap langkah yang saya lakukan yang mana menjadikan 

motivasi saya dalam menyelesaikan Skripsi ini. Saya sangat 

berterimakasih.  

2. Buat teteh saya Riza Putri Angelia yang selalu menyayangi saya 

walaupun dulu berselisih paham menjadi bagian dari cara berkomunikasi 

kita. Semoga pendewasaan membawa kita terhadap hidup yang lebih 

baik. Saya sayang teteh.  

3. Saudara saudara saya Kevin Bernanda, M. Nur Taofik S.I.Pol, Carissa 

Citra Calista, Dewi anggraeni S.S, Uje, Rony Prasetya S.E dan Angga 

Dwijayanto S.Pd yang selalu memberikan semangat. Terimakasih juga 

untuk Datuk Jauhari, Jidah dan Amih yang selalu menyertai doa untuk 

saya. 

4. Teruntuk Fairuuz Aquila, terimakasih atas segala bentuk kebaikan dan 

dorongan yang juga memberikan saya motivasi dalam penyelesaian tugas 

akhir ini. 

5. Terimakasih juga untuk keluarga Tubis Ikbar, Aufa, Basyit, Handi dan 

Aprok atas cerita manis, asemnya menemani perantauan saya di Bandung. 
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6. Bapak Titto Rohendra, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing saya yang 

sudah meluangkan dalam waktunya yang padat, tenaga dan pikiran 

dengan tulus hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Deden Sutisna M.N.,DR.,S.E.,M.Si. selaku dekan Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama. 

8. Bapak Islahuzzaman, DR., H., S.E., M.Si., Ak., Ca selaku rector 

Universitas Widyatama. 

9. Seluruh dosen dan staff pengajar di Universitas Widyatama Fakultas 

Bisnis dan Manajemen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama 

saya berkuliah. 

10. Seluruh staff karyawan akademik dan staff perpustakaan Universitas 

Widyatama atas segala bantuannya dalam proses administrasi dan 

membantu peneliti dalam mencari data untuk keperluan penelitian. 

11. Terimakasih juga untuk barudak Team Halte yang menemani waktu luang 

diluar jam matakuliah di kampus.  

12.  Juga terimakasih untuk Rizal, Ingrid, Renate, Reza dan Luthfi yang 

menjadikan acuan saya dalam berlomba lomba menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang 

mana disebabkan juga karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman yang 

dimiliki oleh peneliti. Namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi pembacanya. Segala kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan 

skripsi ini lebih lanjut akan penulis terima dengan tangan terbuka. Penulis 

berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah 

SWT meridhoi dengan skripsi yang peneliti buat ini, agar dapat bermanfaat bagi 

siapa saja yang membacanya Amin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

              

  Bandung, Oktober 2019 

 

 

                  Rey Naldo Azi Putra 


