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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas 

berkah rahmat dan ridho-Nya maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh 

Kompensasi dengan Konsep 3P (Pay for Position, Pay for Performance, Pay for 

Competence)  terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada CV Evycalix Spreader”, yang 

diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan dan untuk memperoleh gelar Sarjana program S-

1 Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama Bandung. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis berterimakasih kepada Allah SWT yang telah 

memberi penulis mendapat dukungan, perhatian, bimbingan, bantuan serta doa dari berbagai 

pihak, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 

1. Mamah tercinta dan bpk yang selalu memberikan kasih sayang dan doa serta dorongan 

moril dan materil yang tak terhingga.Kakak dan adik tercinta terimaksih doa dan 

dukungannya. 

2. Bapak Pipin Sukandi, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

memberikan atas waktu, perhatian, kesabaran, dan segala bimbingan serta arahannya 

selama penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Asep Roni selaku pemilik dan juga beberapa karyawan di CV Evycalix 

Spreader atas kesediaannya mempersilakan saya untuk meneliti disana dan membantu 

memberikan data – data. 

4. Seluruh dosen Universitas Widyatama yang telah memberikan banyak ilmu kepada 

penulis. 

5. Para karyawan CV Evycalix Spreader yang telah bersedia menjadi responden dan 

sumber informasi dalam penelitian ini. 

6. Terimakasih gendutnya akuu, Reza Khamaidi Rauuf udah banyak memberi 

semangat,menemani aku selalu, memberi kasih sayang, ketulusan buat aku. 

7. Sahabatku Januari Gita dan Danis Akbar yang selalu ada disaat susah maupun senang, 

yang sudah memberikan semangat,yang selalu memberikan terbaik  

8. Teman bayikuuu Gadis Febriani, you did the best for me. 

9. Teman-teman penulis; Rheza, Lucky, Aziz, Harry, Ryan,asrina, putri,mba echay, desti, 

Anne, Ruby, Gerry, Said,  Abuy, Yoga mbe, Ewink,iya,ibenk,   dan teman-teman 

angkatan 2008 lainnya yang selalu memberikan dukungan dan berbagi ilmu serta 

pengalaman. 

10. pihak-pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu.Terimakasih atas semangatnya. 

Penulis hanya dapat berdoa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan 

memberi kemurahan bagi berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. 

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan bernilai dalam 

pandangan ALLAH SWT. Amien 
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                                                                    Nadia Eddina 


