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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan petunjuk dan limpahan taufik serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini 

dapat diselesaikan. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Jurusan Manajemen di Universitas Widyatama Bandung. 

 Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna. Hal tersebut mengingat adanya keterbatasan kemampuan, 

pengetahuan, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan saran serta kritik yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. 

 Dalam proses penyususnan skripsi ini, penulis mendapatkan doa, 

dorongan, bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu perkenankanlah dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Salim Munabi, S.E, M.M, selaku dosen pembimbing yang telah 

dengan sabar dan tekun meluangkan waktunya untuk memberikan 

bimbingan, pengarahan dan saran-saran kepada penulis selama proses 

penulisan ini. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., MS,. Ak, selaku Ketua Yayasan 

Widyatama. 

3. Bapak Dr. H. Mame S Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

4. Ibu Sri Astuti Pratminingsih, S.E., M.A selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

5. Bapak Dr. H. Tendi Haruman, S.E., M.M, selaku Ketua Program Studi 

Manajemen S1&D3. 
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6. Bapak Iwan Ridwansyah, S.E, M.M, selaku Sek. Prodi. Bisnis dan 

Manajemen S1 Universitas Widyatama.. 

7. Seluruh Dosen serta Staf Pengajar Universitas Widyatama. 

8. Bapak Dr.Tono Rustono (Kepala Kantor Cabang Utama Bandung), yang 

sudah dengan baik membantu penulis untuk mendapatkan data dan 

informasi sampai terselesaikannya skripsi ini. 

9. Seluruh staff dan karyawan PT. Askes (Persero) Kantor Regional V Jawa 

Barat terima kasih atas semua kemudahan yang penulis peroleh selama 

melakukan riset untuk skripsi ini. 

10. Orang tuaku, bapak (Dr. H. Hadhimuljono, Spd.) dan Ibu (Alm) Heryati. 

Terima kasih untuk setiap doa, dukungan, didikan serta pengorbanan 

materiil dan terutama atas kasih sayang, kepercayaan dan kesabaran yang 

diberikan selama ini. 

11. Kakakku, Mas Wawan atas kesabaran serta kepercayaannya terhadap 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. I can’t hope for better brother 

than you are. Adikku, Dik Ratri atas kepercayaan dan dukungannya 

kepada penulis. 

12. For my soccer fellowhip : Erik, Minten, Fery, Andi, Aang, Deden, Teguh, 

Gio, Beni, Max, Bang Jay…..Hope this joy never end. 

13. Serta seluruh teman-teman di Universitas Widyatama dan semua pihak 

yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Thanks for everything. 

 

Akhir kata, hanya pada Allah SWT kita mohon petunjuk dan ridho-Nya. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

 

 

Bandung, Juni 2009 

Penulis 

 

 


