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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum wr.wb. 

 Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat dan hidayah-

Nya, serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita 

Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan sampai kepada 

kita semua. Atas nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Pengaruh Keadilan Distibutif, Keadilan Prosedural, dan Keadilan 

Interaksional Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan” Penyusunan skripsi ini 

diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh 

Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan 

dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis.  Oleh karena itu, kritik dan saran 

masih sangat diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kesungguhan hati 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT sumber segala kekuatan dan kemudahan yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sampai detik ini. 

2. Nabi besar kita Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan dan 

inspirasi bagi setiap umatnya. 

3. Herman Ayub dan Like Sitihalimah selaku orang tua tercinta yang selama 

ini telah memberikan nasihat, doa, dukungan, pengorbanan, dan kasih 

sayang yang tak akan tergantikan oleh apapun. 

4. Muhamad Hilman selaku kakak, Lita Herlita selaku kakak, dan Resha 

Marisa, Firman Naldi, Bobby Ryadi Agusta terimakasih telah memberikan 

doa dan dukungannya. 

5. Ibu Suskim Riantani, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan doa, 



iii 
 

dukungan, pengarahan, dorongan, masukan selama masa bimbingan 

kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh Staf Dosen Universitas Widyatama yang telah memberikan bekal 

pendidikan dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis 

menempuh perkuliahan di Universitas Widyatama. 

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

S1, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

8. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

9. Seluruh Staf Administrasi dan Perpustakaan Universitas Widyatama. 

10. Gina Triana, Risal Syauki, Nuzul Anshar, Guntur Soekarno, Idham, Geri 

Setiadi, Asbo, Tio, Anessa Alimansyah, Komang Wisesa, Derina telah 

memberikan dukungan moral, masukan, serta membantu penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

11. Semua teman-teman 2010 terutama Gina Triana, Hegia Tarigan, Audria 

Utari, dan Adi terima kasih atas masukan dan dukungannya kepada 

penulis. 

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

 

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah mendukung dan 

membantu penulis selama ini. Besar harapan bagi penulis bahwa skripsi ini dapat 

berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak. 

 

Wassalamualaikum wr.wb. 

Bandung, Juni 2014 

Penulis, 

 

 

Moch.Rizy Himawan      


