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Assalamualaikum Wr. Wb 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME, karena 

berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kesabaran, ketabahan dan 

kekuatan, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“PENGARUH PROGRAM PELATIHAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI 

BANK BJB CABANG TAMANSARI KOTA BANDUNG” Skripsi ini merupakan 

salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan S-1 Program Studi Manajemen S1 

Fakultas Bisnis Manajemen Universitas Widyatama. 

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

penelitian ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan 

kemampuan yang peneliti miliki dalam hal ini pemahaman ilmu pengetahuan dan 

wawasan. Namun demikian diharapkan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi 

peneliti sendiri maupun bagi pembaca pada umumnya dan diharapkan mampu 

mengembangkan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. 

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti telah banyak mendapatkan bantuan 

dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini 

perkenankan peneliti untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga 

kepada kedua orang tua tercinta atas kasih sayangnya , kesabaran, bimbingan  dan  

dukungannya  baik moril  maupun  materil  yang  tiada  terbatas yang selalu 

diberikan dan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Pipin Sukandi, S.E., M.M 

KATA PENGANTAR 
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selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu, pengarahan dan 

bimbingan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dan terlebih ucapan terima 

kasih diberikan kepada beliau karena sudah menjadi panutan dan atasan yang sangat 

membantu penulis dalam segala hal baik itu pengalaman, masukan dan pekerjaan 

yang tidak dapat penulis ungkapkan satu per satu. 

Selain itu, peneliti juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada Yth: 

1. Bapak Ontowiryo Abdoel Kadir., M.B.A., selaku ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama Bandung. 

2. Bapak Dr., H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., Ca., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

3. Bapak Ryan Kurniawan., S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi 

Manajemen S1 Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

4. Ibu Yelli Eka Sumadhinata, S.E.,MM yang selalu memberikan semangat, 

masukan dan hiburan kepada penulis. 

5. Untuk seluruh dosen Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmu 

kepada penulis. 

6. Staff HRD dan Diklat serta Pimpinan Bank BJB Cabang Tamansari Kota 

Bandung. 

7. Novia Sri Lestari, S.E Seseorang yang akhir-akhir ini selalu menemani dan 

mengingatkan penulis akan semua hal termasuk menyelesaikan skripsi ini. 

Terima kasih sudah bawel buat penulis, dan semua hiburan, dukungannya, doa, 

dan semangat. 
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8. Untuk teman-teman satu perjuangan Egi, Egen, Kurnia, Ryan, Anita, Dewi, 

Afif, Bambang, Krisnawan, Regi, dan semuanya teman ekstensi yang tidak 

dapat penulis tulis satu per satu, perjuangan belum berakhir teman. 

9. Keluarga Besar Kumpul Bocah (Elq, Echa, Anne, Neng, Rangga) terimakasih 

atas dukungan dan semangtnya. 

10. Untuk seluruh teman – teman, saudara, sahabat yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk dukungannya semua. 

Peneliti menyadari sepenuhnya akan segala kekurangan dalam skripsi ini, 

dan dengan kerendahan hati peneliti mengharapkan masukan baik berupa kritik 

maupun saran untuk perbaikan penelitian ini. Semoga Tuhan YME  melimpahkan 

taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amiiin 

 

Bandung, September 2015 

                                                                                             

 

Penulis 

 

 


