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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. karena atas 

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini 

dengan judul “ PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL 

TERHADAP SEMANGAT KERJA DI PT. JAMSOSTEK BANDUNG ”.

Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen pada 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan, kekurangan-kekurangan tersebut disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan 

dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk 

perbaikan serta penyempurnaan skripsi. 

Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

bagi pembaca umumnya.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  

          Bandung,  9 Oktober 2013 

Andika Jati Perkasa 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan berkat 

yang dilimpahkan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul PENGARUH GAYA 

KEPEMIMPINAN TRANSAKSIONAL TERHADAP SEMANGAT KERJA 

DI PT. JAMSOSTEK BANDUNG, dimana penulisan skripsi ini merupakan 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi 

Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua 

Orang Tua penulis Dharmawan Pathi dan Haspita Roesmiaty atas seluruh doa 

yang dipanjatkan bagi penulis, dukungan penuh atas aktivitas dan seluruh 

keputusan yang penulis lakukan, serta nasehat, kasih sayang dan dorongan 

semangat tanpa henti yang diberikan di sepanjang hidup penulis. Selain itu penulis 

juga mengucapkan terima kasih kepada adik penulis, atas seluruh motivasi dan keceriaan 

yang diberikan di berbagai kesempatan hidup penulis.

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, 

saran serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu penulis hingga skripsi ini terselesaikan. Untuk itu penulis 

ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibu Suskim Riantani, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan dorongan selama 

penyusunan skripsi ini. 
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2. Seluruh Dosen Pengajar  Universitas Widyatama yang telah memberikan 

ilmu yang sangat berguna bagi penulis.  

3. Seluruh Staf dan Karyawan Universitas Widyatama. 

4. Teman-teman terima kasih atas dukungannya. 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta 

membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan 

skripsi ini dan juga pihak-pihak lain, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu 

yang turut membantu selama perkuliahan.  

  Bandung, 9 Oktober 2013 

        Andika Jati Perkasa 


