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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat

dan karuniaNya yang memberikan kesehatan dan hikmat kepada penulis sehingga

penyusunan skripsi dengan judul “PENGARUH MOTIVASI KERJA

TERHADAP PRESTASI KERJA PADA PT. INTI (PERSERO) KOTA

BANDUNG” dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang

direncanakan. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi

ujian sidang Sarjana Program Studi Bisnis dan Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Widyatama.

Penulis berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi

ini, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan baik dari segi isi

maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang

bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi

skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan dan juga

dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang

berminat meneliti hal yang sama.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan dan rasa

terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa

bimbingan, saran, semangat, serta dorongan dan doa yang sangat berarti kepada

penulis baik selama kuliah maupun selama proses penyusunan skripsi ini sehingga

dapat terselesaikan, terutama kepada:
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1. Allah SWT yang selalu mencurahkan limpahan rahmat, hidayah,

kemudahan serta ampunan kepada hamba-Nya, hanya kepadamulah aku

memohon dan kembali.

2. Rasulullah Muhammad SAW, salawat serta salam bagimu beserta

keluarga, sahabat dan umatmu, atas seluruh pengorbanan dalam

memperjuangkan Islam Rahmatan Lil Alamin.

3. Kedua orang tua, mamah dan bapak yang selalu memberikan do’a tiada

henti, memberikan motivasi, kasih saying, dan dukungan moril dan materil

selama ini.

4. Adikku, yang selalu memberikan keceriaan dirumah.

5. Esti yang selalu memberikan semangat dan bersedia membantu penulis

dalam mengerjakan skripsi ini

6. Yang terhormat Ibu Yelli Eka Sumadhinata, S.E., MM selaku dosen

pembimbing yang telah menyediakan waktu dan tenaga, dan pikiran untuk

membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis selama proses

penyusunan skripsi.

7. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.Si., Ak.

(Alm).

8. Yang terhormat Bapak Dr. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak, CA. selaku

Rektor Universitas Widyatama.

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

10. Ibu Siti Komariah Siti Komariah, S.E., M.M.iah selaku ketua Program

Studi Manajemen S1 Fakultas Bisnis dan Manajemen.
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11. Seluruh Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan dan Staf Perpustakaan

Universitas Widyatama yang telah memberikan pelayanan, bantuan dan

jasanya kepada penulis selama penulis menjalani pendidikan di

Universitas Widyatama.

12. Teman-temanku Ben10: Reza Aditia, Billy, Najib, Aldi, Koko, Aditya,

Muslim, Fitha, Novie dan Uni.

13. Teman-temanku Barkot: Rully, Yoga, Boby, Anthony, Oki dan Panji.

14. Teman-temanku 3-9: Deden, Ricky, Ii, Anki, Didit, Rizky, dan Amet.

15. Seluruh keluarga besar mahasiswa Universitas Widyatama.

16. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan

namanya satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak yang membutuhkan. Amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, September 2014

Penulis,

(Rizky Ramadhan)


