KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas
rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“Pengaruh Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Red Tulip
Bakery” Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk
menempuh ujian Sarjana Manajemen pada Universitas Widyatama.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari
sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh
karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat
membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan,
bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Ayahanda tercinta bapak Toto swastyo dan Ibunda tercinta ibu Ningtyas
argowati, yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan yang begitu besar,
semangat, curahan kasih sayang, dukungan moril dan materiil serta doa yang
selalu

mengiringi

penulis

dalam

menyelesaikan

program

pendidikan.pendidikan. Adik tersayang Nesha yaumil adha ,yang selalu
memberikan semangat dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan
skripsi ini.
2. Bapak H. Agoestiana Boediprasetya, S.E., M.T. selaku Dosen Pembimbing
yang telah memberikan bimbingan, nasehat, pengarahan, petunjuk dan
waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Mame S. Soetoko, Dr., Ir., D.E.A. selaku Rektor Universitas Widyatama.
4. Bapak T.Ontowiryo, S.E., M.BA. selaku Ketua Yayasan Widyatama.
5. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc.,selaku Dekan Fakultas Bisnis dan
Manajemen Universitas Widyatama.
6. Ibu Hj. Wien Dyahrini R, S.E., MSIE.,M.Si., selaku Ketua Program Studi
Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.
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7. Staf Dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang sangat berharga
bagi penulis selama menuntut ilmu di Universitas Widyatama.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Universitas Widyatama.
9. Orang-orang tercinta

Emil pratiwi, S.E., Terima kasih atas semangat,

dukungan, pengertian, kebersamaan dan doanya selama ini.
10. Untuk sahabat Edy darmadi, S.E., Santyo raharjo, S.E., Satriya permana, S.E.,
Nizar zakiyuddin, S.E.,
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal baik serta
bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan yang setimpal dari
Allah S.W.T. Amin.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
seluruh pihak yang membaca dan merasa tertarik pada bidang ini.

Bandung, September 2013
Penulis
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