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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala

rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan berbagai nikmat kepada penulis,

sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pengaruh

Insentif dan Motivasi Kerja Terhadap Disiplin Kerja Karyawan Pada PT.

Mandala Multifinance Tbk. Cabang Bandung”. Skripsi ini diajukan untuk

menempuh ujian sidang Sarjana Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen

Universitas Widyatama.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih

jauh dari sempurna dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada

penulis, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat. Oleh

karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk

dijadikan sebagai bekal di masa yang akan datang.
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Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas

dari bantuan, bimbingan dan dorongan serta saran yang penulis dapatkan dari

berbagai pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin

mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada:

1. Keluarga saya terutama kedua orangtua penulis yang sangat penulis cintai

dan sayangi Ayah Lukman dan Mama Eli yang selalu mendukung penulis

memberikan doa, nasihat, ilmu, baik materil maupun non materil serta

kesabaran dalam membesarkan dan mendidik penulis selama ini.

Terimakasih… Ini untuk Ayah dan Mama. Serta terimakasih kepada

kakak-kakak penulis yang menjadi penyemangat selalu mendukung dan

membantu penulis selama ini.

2. Bapak Titto Rohendra, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing telah

bersedia meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan dan

saran selama proses penyusunan skripsi penulis ini sampai dapat

terselesaikan.

3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staff Universitas Widyatana atas

jasa-jasanya memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis

selama studi di Universitas Widyatama.

4. Terimakasih kepada Rendra Akbar telah menemani, menampung keluhan,

menyemangati dan membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Sahabat penulis semenjak putih biru Wanty Putri. Terimakasih telah

menjadi sahabat yang baik mau mendengarkan segala keluh kesah penulis

dan selalu memberikan dukungan kepada penulis selama ini.

6. Sahabat penulis semenjak putih abu Rein Chintya, Zahriyah Zera, Nina

Triana, Andi Aling, Acip Seno, Agus. Terimakasih atas segala

kebaikannya menemani dan menghibur penulis dikala waktu luang.

7. Sahabat dekat dan musuh penulis Refika Mutiara, Moknika Karin, Fika

Yati, Alvien Ferdinan, Ririanty, Karina Putri. Terimakasih telah

menemani, banyak membantu dan mewarnai masa kuliah penulis.
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8. Sahabat Batang Alfita, Moknika, Hanna, Caca, Chara, Aria, Galang, Ijal,

Dista, Dimas, Mas Afif, Gandhi, Rahman, Jojo, Kang Depok, Kang Fahry.

Terimakasih telah menambah cerita di masa kuliah, selalu kompak dan

menjaga komunikasi, dan Hanna, Caca, Moknika terimakasih telah

meluangkan waktunya dan banyak direpotkan untuk membantu penulis

dalam penyusunan skripsi ini.

9. Sahabat sejak kecil Ayu dan Ica. Terimakasih atas doa dan dukungan

kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

10. Terimakasih kepada PT. Mandala Multifinance Tbk. Cabang Bandung,

Pak Hendra selaku Pimpinan Cabang, Bu Utami selaku Supervisor dan

Rini partner penulis saat diperusahaan serta semua responden yang

bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dan mengisi kuesioner

penelitian ini.

11. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu yang sudah membantu, mendukung dan mendoakan penulis dalam

penyusunan skripsi ini.

Penulis hanya dapat berdoa, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan

kepada seluruh pihak yang telat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi

penulis serta bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.
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