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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu 

setia dan selalu memberikan kasihNya yang sangat luar biasa sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : 

“ANALISIS PROFIL KOMPETENSI KEPRIBADIAN, KOMPETENSI 

SOSIAL,  KOMPETENSI PROFESIONAL, DAN KOMPETENSI 

PEDAGOGIK PADA DOSEN YANG BERKINERJA UNGGUL (Studi 

Kasus pada Dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama)”.  

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian 

sidang pada Program Studi Manajemen S1, Fakultas Bisnis dan Manajemen, 

Universitas Widyatama, Bandung. Penulis sadar sepenuhnya akan keterbatasan 

dari penulis baik itu dalam hal pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan 

yang penulis miliki. Namun Puji Tuhan berkat petunjuk, bantuan dan kerja sama 

berbagai pihak yang penulis dapatkan, penulis mampu mengatasi berbagai 

hambatan tersebut dan pada akhirnya hanya atas berkat dari pada Tuhan Yesus 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya 

dan berharap kritik dan saran yang bersifat positif dari berbagai pihak sebagai 

masukan untuk waktu yang akan datang, dimana penulis menyadari bahwa skripsi 

ini masih jauh dari kesempurnaan. 

 

 

 

       Bandung, April 2015 

                         Penulis, 

 

 

 

               Yoana Octaviana 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya 

kepada seluruh pihak terkait yang telah bersedia membantu, membimbing, 

memberi doa dan semangat, selama proses pengerjaan skripsi. Adapun pihak 

tersebut adalah : 

1. Bapaku yang di Surga Tuhan Yesus Kristus yang teramat baik dan setia 

dimana saya diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hingga 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya tidak akan sanggup menyelesaikan 

skripsi ini tanpa pertolongan, kekuatan dan ikut campur tanganMu. 

Terimakasih Tuhan untuk segala proses yang telah Kau rencanakan bagiku, 

aku percaya bahwa setiap proses yang sudah ku lalui itu karena Engkau 

mengasihiku dan mempersiapkanku untuk menjadi orang yang kuat dan 

luar biasa. 

2. Untuk Mamah tercinta ku yang selalu menyebutkan namaku didalam 

doanya, selalu memberi dukungan, dan motivasi yang tak henti-hentinya. 

Mamah yang selalu memberi saya kekuatan ketika saya merasa kesusahan 

dalam menjalani dan menyelesaikan skripsi ini. Berkati, lindungi dan 

berikan dia umur yang panjang dan kesehatan kepada orangtua yang luar 

biasa ini Tuhan. Dengan sepenuh hati penulis mengucapkan terimakasih 

mamah, aku mengasihimu dan Tuhan Yesus memberkati. 

3. Untuk Papah, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini, kiranya 

Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan umur yang panjang. 

4. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing, yang 

telah bersedia meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan, 

kritik dan saran yang sangat amat berarti bagi penulis, untuk menambah 

wawasan penulis sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Terimakasih banyak bu, beruntung saya pernah dibimbing oleh Ibu. 

5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Rektor 

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

dan Manajemen Universitas Widyatama. 

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

Manajemen Universitas Widyatama. 

8. Ibu Eriana, S.T., M.M, B.A.T., selaku Sekretaris Program Studi Bisnis dan 

Manajemen UniversitasWidyatama. 

9. Bapak Arry Hutomo M.D.K.S.P, S.Si., M.T. selaku Dosen Wali. 

Terimakasih Pak untuk arahan, bimbingan dan bantuan Bapa selama saya 

berkuliah di Universitas Widyatama. 

10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama. Terimakasih sudah berbagi ilmu dan pengalamannya kepada 

penulis selama menempuh pendidikan, juga telah menjadi responden dalam 

penelitian saya.  

11. Keluarga saya Nenek, dan keluarga besar yang lain yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. Terimakasih untuk doa, semangat dan bantuannya 

selama saya menyelesaikan skripsi ini. Kiranya kita dibrikan kesehatan dan 

umur yang panjang Tuhan Yesus Memberkati.  

12. Saudara- saudara kandung tersayang, yaitu Teteh Grista Naftalena, dan ade 

Ezra Putri Lidyana (Echa). Terimakasih doa dan dukungannya. 

13. Sepupu terkasih, yaitu Selvy dan masih banyak lagi, yang tidak bisa 

disebutkan satu-satu terimakasih untuk doa dan dukungannya. 

14. Sahabat-sahabat dari SMA sampai sekarang BUNTALERS, yaitu Rina 

Demita (Rina), Siska Natalia (Cicis), Esther Adelin (Alin), dan Jessica 

Paulina (Jejew). Terimakasih untuk kebersamaan kita, doa dan dukungan 

kalian. Sukses untuk kita semua, Keep kompak buntalers !!!  

15. Teman-teman SMA, yaitu Memei, Cicis, Alin, Rina, Jeje, Mai, Indra, 

Fredrick, Erwin, Ricky, Toni, dan masih banyak lagi yang tidak bisa 

disebutin satu persatu.  

16. Sahabat-sahabat terkasih CEKER, yaitu Opung Melan, Alin, Rosy Oncom, 

Rasna Br, dan Jean yang selalu membuat saya tertawa ketika saya sedih 

dan stress. Terimakasih juga atas doa dan dukungan yang tidak pernah 
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berhenti dari kalian. Sukses untuk kita semua, Keep Kompak terus 

yahhh!!! 

17.  Manajer CEKER, yaitu Samuel Sihar Terimakasih atas doa dan 

dukungannya untuk semua sahabat-sahabat CEKER hahahaha.  

18. Sahabat-sahabat Geng RANTANG, yaitu Mbi, Vhonny, Opung melan, 

Karibia , Lisa, dan Alin terimakasih untuk dukungan kalian, jangan lupa 

sama geng kita yah heheheh. 

19. Pasukan Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK Utama 2011), yaitu: 

Opung Meilan, Alin, Rosy Oncom, Rasna, Jean, Sam Sihar, Grace, Kartica, 

Sinta, Sally, Alen, OG Shella, Ijes, Listra, Taty, Evi, Flo, Roni, Eton, Rio, 

Donal, Janter, Frans, Elfan, David Madara, Hengki. Terimakasih untuk 

kebersamaan selama ini, setiap moment bersama kalian selalu spesial 

(mulai dari tradisi perayaan ultah, persembahan pujian, nongkrong bareng, 

jalan-jalan bareng ke Pantai Pangandaran dan Santolo, ribut di SC, belajar 

bareng, ngerumpi, bikin keonaran bareng, selalu menganggap kita ini luar 

biasa, dan masih banyak lagi cerita bersama kalian)  jangan pernah lupa 

dengan hal itu ya! Suatu hari nanti, kita akan bertemu dengan kesuksesan 

kita masing-masing. Pasukan 2011, kalian sudah ,akan, dan tetap menjadi 

keluarga kedua bagi saya, KEEP KOMPAK and you’ll  always stay in my 

heart !!!! 

20. Kakak PA saya Kak Louis , Adik PA (Ester Yulinar Larosa dan Devi Frida 

Sagala), Saudara-saudara PA (Sally, Wita, dan Natalia) terimakasih untuk 

semangat yang telah kalian berikan. 

21. Temen-temen Basket yaitu, Tasya, Sandy, Ko Jo, Risma, Ko Randy, Ezza 

dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

22. Divisi PDD di PMK, yaitu Martha dan Shally terimakasih untuk 

semangatnya yah, sukses untuk kalian adek-adek.  

23. Hunian IJO MEKKEL yang penghuninya Opung Melan, Rasna, Kak Ririn, 

dan Kak Mori terimakasih untuk tumpangannya yah, disaat saya tak tau 

arah mau kemana. 
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24. Kaka dan abang senior PMK Utama yang banyak mengisnpirasi saya: 

KaRirin, Ka Louis, Ka Nita, Ka Hanna, Ka Afnita, dan Bang Jepri, Ka 

Opin, Kak Yun, Kak Mardina, dan Kak Vinda.  

25. Adik-adik PMK Utama yang luar biasa, Hanna, Eti, Etey, Fitri, Martha,  

Nella, Lastiur, Anton, Jojo, Holan, Kentri, Imel, Tina, Kesya, Ester 

Yulinar, Devi, yohana dan semua barudak SC yang tidak dapat disebutkan 

satu per satu. SEMANGAT GENERASI PENERUS !!!! 

26. Senat FBM periode 2013-2014, khususnya Dept. PPM. Terimakasih untuk 

kerja samanya. 

27. Temen-temen Manajemen 2011 seperjuangan: Sinta, alen, Devina, Delani, 

Bia, Listra, Vonny, Mala, Teh Medina, Aryo, Melati, Lisa, Mita, Prima, 

Prihesti dan masih banyak lagi,  yang sering bertukar pikiran mengenai 

kuliah dan mau pun skripsi. 

28. Bapak Midjo (Akademik), Bapak Dudung (Puslok) yang selalu ramah 

dalam membantu saya ,dan seluruh karyawan Universitas Widyatama. 

29. Semua pihak-pihak yang telah membantu penulisan dan yang selalu 

bertanya “udah bab berapa”  “kapan sidang” dan “kapan wisuda” yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih banyak karena 

pertanyaan itu memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Tuhan 

Yesus memberkati. 

Akhirnya penulis menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan. Namun 

disamping itu semua penulis berharap semoga skripsi ini menjadi berkat bagi 

kita semua.  

 


