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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalammu’alaikum Wr.Wb 

 Alhamdulilah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan penelitian skripsi ini dengan judul “Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Bank BNI Cabang Sudirman Bandung”. 

 Banyak hal yang didapat oleh penulis dalam penyusunan laporan penelitian 

skripsi ini. Penulis mendapatkan banyak ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang 

baru, yang belum pernah penulis alami sebelumnya. Ilmu dan pengetahuan diperoleh 

sangat bermanfaat bagi penulis dan pengetahuan penulis menjadi bertambah. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan skripsi ini masih jauh 

dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan yang akan datang. 

 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membimbing, mendorong, dan membantu penulis dalam penyusunan 

laporan skripsi ini diantaranya : 

1. Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak anugrah dan karunia nya 

kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan segalanya dengan baik. Sujud 

syukurku hanya padaMu. 

2. Kedua Orangtuaku yang sangat aku cintai dan sayangi Bapakku H. Muhammad 

Yatim dan Mamahku Hj. Armayulis, terimakasih atas perhatian, kasih sayang, 

dan doa untuk penulis yang tiada henti, serta nasehat dan dukungan baik moril 

maupun materil yang diberikan kepada penulis tanpa ada batasnya. Kakakku 

Sopian Ratin dan Adiku Muhamad Wildan senantiasa memberikan semangat dan 

canda tawa kepada penulis. 

3. Bapak Iwa Garniwa, S.E., M.Si.  selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan, pikiran, tenaga, 
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saran dengan penuh kesabaran memberikan dukungan, kritik, perhatian, dam 

motivasi  kepada penulis dalam penyusunan laporan skripsi ini. 

4. (Alm.) Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak., selaku Ketua 

Badan Pengurus Yayasan Universitas Widyatama Bandung. 

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

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

Manajemen. 

7. Ibu Siti Komariah S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Bisnis dan 

Manajemen S1 Universitas Widyatama Bandung. 

8. Bapak Kuat dan staf prodi terimakasih atas semua bantuannya. 

9. Ibu Diana Ginting Selaku Karyawan Pada Bank BNI Cabang Sudirman Bandung 

yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

10. Pimpinan, staf dan pegawai pada Bank BNI Cabang Sudirman Bandung yang 

telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

11. Seluruh dosen Universitas Widyatama yang telah membimbing dan memberikan 

materi perkuliahan kepada penulis. 

12. Seluruh staf perpustakaan Universitas Widyatama yang telah membantu penulis 

dalam peminjaman buku. 

13. Motivasi terbaikku Diki Yuliansyah yang telah memberikan semangat, perhatian, 

canda tawa, kasih sayang dan mendengarkan keluh kesah atas semua masalah 

yang di hadapi, berkat doa dan dukungan morilnya setiap hari sehingga 

memberikan inspirasi dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. 

14. Sahabat terbaikku Ayu, Regi, Dewi, Anita, Bambang, Ryan, Dewi yuliansari, 

Widy, Dea, Egi, Afif, Prima, Augustinus, Risya, Fajar terima kasih untuk semua 

bantuannya, support, keluh kesah, canda tawa dan doa kepada penulis. 

15. Teman-teman manajemen S1 Universitas Widyatama angkatan 2012 Ekstensi 

yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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16. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan, dukungan, dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda 

kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis juga berharap semoga 

laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi semua pihak yang 

membutuhkan pada umumnya. 

 

Wassalammu’alaikum Wr.Wb 

 

Bandung, April 2014 

               Penulis  

 

      

 

         Kurnia Armeini 

 

 

 

    

 


