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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrohim 

Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada setiap mahluk-Nya, karena atas 

kuasa dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Kepemimpinan Kompetensi Sosial dan Emosional Terhadap Produktivitas 

Kerja Karyawan Pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Cianjur”. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh 

dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh 

karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang sifatnya 

membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi 

ini dapat memberikan manfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan , bimbingan, 

serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada : 

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

selalu meluangkan waktunya dan memberikan masukan arahan bimbingan 

kepada penulis dengan sabar, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik. 

2. Bapak DR. Mame S.Sutoko, Ir. D.E.A selaku Rektor Universitas Widyatama 

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan 

penelitian. 
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3. Ibu Sri Astuti Prataminingsih, S.E, M.A. Selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama yang telah membimbing dan memerikan 

masukan kepada penulis 

4. Ibu Siti Komariah, S.E., M.M. selaku ketua program studi bisnis dan 

manajemen Universitas Widyatama yang telah memberikan kesempatan bagi 

penulis untuk melaksanakan penulisan skripsi ini 

5. Bapak Rian Kurniawan, S.E., M.M., Selaku Wakil Ketua Program studi bisnis 

dan manajemen universitas widyatamayang telah memberikan kesempatan 

bagi penulis untuk melaksanakan penulisan skripsi ini dan membantu dalam 

lain hal. 

6. Bapak Adam Faritzal, S.E., M.M. selaku wali dosen penulis terimakasih 

selalu mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi.  

7. Bapak Ku’at dan staf prodi terimakasih atas semua bantuannya. 

8. Seluruh Staff Akademik yang memberikan senyum terindah dan pelayanan-

pelayanan yang sangat membantu dalam perkuliahan maupun penyelesaian 

skripsi 

9. Seluruh Staff pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen yang telah 

memberikan pengetahuan dan wawasan yang sangat berguna bagi penulis 

selama berkuliah di Universitas Widyatama 

10. Seluruh Staff perpustakaan dan Administrasi yang telah memberikan bantuan 

dalam mengerjakan skripsi ini 

11. Untuk Ibu Dra. Hj. Hanny Dahliani M.M dan Ayah Drs. H. Mohamad 

Hermawan  tercinta terimakasih atas segala pengorbanan moril, materil, 

keringat, doa dan air matanya. 

12. Untuk semua Ua, Bibi, Oom, Akang, Teteh, Adik terimakasih untuk selalu 

mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi sampai selesai. 

13. Untuk Vago Four : Isti, Dhea, Dini terimakasih selalu dengerin keluh kesah 

selama ini. Gia sayang kalian. 
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14. Sahabat yang penulis sayangi : Andika Adiprana, Ferandi, Ade Fatharani, 

Raya, teh Marinka, Andhita, Mache, Teh Egi, Ave, Nadya terimakasih selalu 

dampingi Gia. 

15. Untuk alumni Fikom Unpad L79 : Tante Dee, Tante Dewi Ris, Tante Trink, 

Tante Rina G, Tante Susan, Oom Dudy dan Oom Pram terimakasih atas 

semangat dan dukungannya buat penulis. 

16. Kepala Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Cianjur serta jajaran staff yang 

telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

17. Terimakasih kepada semuanya yang penulis tidak bisa jabarkan 1 demi 1, 

yang secara langsung, maupun tidak langsung, maupun tidak langsung, telah 

membantu penulis baik dalam penyusunan skripsi ini ataupun selama 

kuliah.Terimakasih buat semuanya. 

 

Akhirnya penulis mendoakan agar Tuhan Yang Maha Esa Memberikan 

balasan yang lebih baik lagi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam 

membantu terselesaikanya skripsi ini. Dan semoga skripsi yang telah dibuat oleh 

penulis menjadi hal yang berguna dan dapat diamalkan oleh semua pihak. 

Wassalam’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh 

Bandung,    Februari 2014 

Penulis 

 

           Giana Virgiani Hermawan 

 

 




