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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Bismillahirrahmaanirrahiim 

 Segala puji dan syukur selalu kupanjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena 

berkat segala nikmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan, amin. 

Salawat serta salam tak lupa pula penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad 

SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua 

selaku umatnya, amin. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh 

ujian akhir Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen pada Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. Judul skripsi yang penulis susun adalah 

“Pengaruh Tipe Kepribadian Terhadap Gaya Kepemimpinan Mahasiswa 

Universitas Widyatama Fakultas bisnis dan Manajemen”. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari 

segala kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati 

penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca sebagai bahan masukan 

sehingga dapat berguna baik bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya. 

Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta 

kendala-kendala yang ada maka penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak. 

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak 

terimakasih kepada pihak yang sudah memberikan bantuan, dukungan, semangat, 

bimbingan dan saran-saran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa 

terimakasih ini ingin penulis sampaikan terutama kepada: 

1. Mamaku tercinta yang selalu memberikan seluruh cinta, kasih sayang, serta 

dukungan yang begitu besar baik secara moril dan materiil dan menyertai 

penulis dengan untaian doa yang tiada hentinya sehingga penulis mendapatkan 

kelancaran selama menuntut ilmu. 
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2. Bapak Iwa Gurniwa, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, 

petunjuk, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. 

3. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

4. Ibu Hj. Wien Dyahrini, S.E., M.S., selaku Ketua Prodi Jurusan Manajemen SI 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama 

5. Seluruh staf pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen Unversitas Widyatama 

yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan yang sangat berharga. 

6. Seluruh Staf Administrasi, Staf Perpustakaan, serta Karyawan, Satpam, dan 

seluruh civitas Akademika Universitas Widyatama. 

7. Pak Jhon Henri (Makasih untuk semuanya). 

8. Seluruh Keluarga Besarku, (buat mang Edi dan Bi Irma, terima kasih buat 

segalanya, nasehat, saran,dan semangat). Kakaku Dicky Firmansyah yang 

memberi dukungan dan doanya selalu…(makasih suka dilebihin uang 

bulananya..heeeee). Saudara-saudaraku lainnya, yang tak bisa saya sebutkan 

satu-persatu.Terimakasih buat segala bantuan dan doanya. 

9. My lovely (Ratna Pratiwi) makasih suka ngingetin solat, makan dll. 

10. my best friend forever barudak “basEcAmP” Alit “brew” (semoga 

skripsinya di lancarin..amin) ,Cipew Taipe (iraha sadarna??pagawean teh ulah 

jail wae), Ua Djinggo (can ngarasaan duit nu ges gawe), Bayu SI KOTA ITU 

(ngehinanya paten dan dalem), Wasis Playboy (mun naek motor bareng urang 

ulah ngeraken eeuuyy), Fey (penemu posisi strategis) , Depit (cepet nyari 

pacar buat pendamping wisuda). 

11. Anak-anak pos yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu 

12. A willy ( Makasih udah minjemin Printernya ). 

13. A wandy ( uda jangan galau terus masih banyak stok kok nyantai aja  ) 

14. Pak Budi dan Bu Budi makasih banyak telah memberikan tempat istirahat 

biarpun suka nunggak…heeee 

15. Dan pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan 

skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
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Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT melindungi dan memberikan berkah-

Nya dan imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dan 

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Amin. 

Bandung, Desember 2007 
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