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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena atas 

ridho dan rahmat-NYA peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Motivasi Kerja Karyawan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 

PD.BPR Kota Bandung”. Dengan selesainya skripsi ini, maka terpenuhilah salah 

satu syarat yang diperlukan untuk dapat menempuh Ujian Sarjana Jurusan 

Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

 Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini 

masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna,untuk itu peneliti 

mengharapkan adanya masukan, saran dan koreksi dari berbagai pihak untuk 

memperbaiki segala kekurangan sehingga dapat menghasilkan karya tulis ilmiah 

yang baik. 

 Akhir kata, penulis mendoakan semoga Allah SWT selalu melimpahkan 

rahmat, karunia dan selalu membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

dan semua pihak. 

 Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

 

       Bandung,     Januari 2012 

        Penulis 

 

 

 

             (Intan Andriani) 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

Assalamualaikum Wr, Wb. 

Pada dasarnya manusia tidak akan mampu untuk hidup tanpa adanya 

bantuan, dorongan dan pertolongan dari orang lain. Untuk itu, pada kesempatan 

kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih, karena atas bantuan 

dan dorongan tersebut penulis mampu untuk menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini. 

1. Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Anugerah-Nya 

yang begitu besar. 

2. Papapku tercinta Dadang Kustiawan  dan Mamah tercinta Dinarni yang 

selalu memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik penulis 

untuk menjadi seseorang yang lebih baik. “Terima kasih untuk kasih 

sayang yang tak pernah usai, tulus cinta mu takan mampu untuk 

terbalaskan”. 

3. Adikku tercinta, Mita Ayuningtyas, dan sepupuku yang cantik Yuana Dias 

Rosdiani serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan warna 

dalam hidup ini. “terima kasih untuk pengalaman hidup yang telah 

diberikan”. 

4. Bapak Herman Sofyandi, S.E. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran untuk membantu, 

membimbing, dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini. 

5. Ibu Prof. Dr, Hj. Koesbandijah A.K., S.E., M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

6. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

7. Ibu Dr.Hj.Dyah Kusumastuti,Ir.,M.SC., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

8. Ibu Hj. Wien Dyahrini, S.E., M.SIE., selaku Ketua Program Studi Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

9. Bapak Ismail Solihin, S.E., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 
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10. Bapak Toto Taufik, S.E., selaku Manager Umum dan Personalia, Bapak 

Yedi, dan Ibu Mely, yang telah memberikan waktunya untuk membantu 

penulis dalam menyediakan data untuk menyelesaikan Skripsi ini dan 

seluruh karyawan dan karyawati di lingkungan PD.BPR Kota Bandung. 

11. Teman-teman SD, SMP, SMA yang selalu memberikan kenangan manis. 

12. Sahabatku tercinta, anak-anak Manajemen’07 teman-teman seperjuangan 

di Universitas Widyatama, “uang bisa dicari, tetapi kenangan tidak bisa 

dibeli”  diantaranya: Anggi Dwi Utami, Khristanti, Tresya Yulia, Gia 

Sagita, Atri Ramadani,  “hidup ini indah karena persahabatan”. 

13. Semua anak-anak Universitas Widyatama’07 yang tidak bisa disebutkan 

satu-persatu diantaranya: Ancilla Dwi Putri Intan Sari, Senja Annisa 

Herdianikasary, Annisa Sari Banon, Retno Srihartini, Annisa Pramesti 

“kalian semua pasti bisa”. 

14. Seseorang yang selalu ada di hati yaitu Suherman Fajar (penyemangatku) 

yang selalu siap berbagi di segala situasi, “ I Love You ay” dan tidak lupa 

untuk keluarga besarnya. 

15. My Besties Nurly bayani, Shafira Hendraningtyas, Puput yuliawati, Tia 

Tri Indriani, Wulan Rizky Saputri, Henni Handayani, “terimakasih untuk 

waktu yang berkesan setiap bersama kalian”. 

Akhir kata semoga skripsi yang telah penulis susun ini dapat bermanfaaat 

bagi penulis dan mahasiswa khususnya, dan bagi pihak lain umumnya. 

  

Wassalamualaikum Wr, Wb. 

 

       Bandung,    Januari 2012 

 

 

 

Penulis     

         

 


