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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 

 Segala puji milik Allah,Tuhan semesta alam. Alhamdulilah penelitian ini 

dapat terselesaikan dengan skripsi yang berjudul “Pengaruh Insentif Terhadap 

Intensi Turnover Para Agen PT. AJ. Manulife Financial cabang Bandung” 

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk 

mencapai gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis 

dan Manajemen, Universitas Widyatama Bandung. Dalam penelitian ini masih 

banyak kekurangan dan keterbatasan, maka peneliti mengharapkan saran maupun 

kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. 

Dengan rahmat dan karunia-Mu, skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada 

waktunya. Semoga Allah SWT mambalas kebaikan semua pihak yang telah 

membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, peneliti harapkan 

skripsi ini dapat bermanfaat umumnya bagi pembaca dan khususnya bagi peneliti. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

Bandung, Februari 2016 

Peneliti 

 

 

Keithna Mariam  

 



 

 

UCAPAN TERIMAKASIH 

Dalam penyusunan penelitian ini, sangat banyak mendapatkan saran, 

motivasi, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala 

hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih 

kepada: 

1. Mama Tineke Sofia, terimakasih selama ini tiada henti memberikan 

motivasi, dukungan moril dan materil, curahan kasih sayang, doa dan 

menghibur penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian 

dengan penuh semangat. Terimakasih banyak Ma, untuk pengorbanan 

segala hal selama ini, ini mimpi kita Ma alhamdulilah, Keithna sayang 

mama. 

2. Abah Willy Andhi, terimakasih sudah mendidik penulis menjadi anak 

yang kuat. Terimakasih Bah, untuk setiap doa yang Abah panjatkan untuk 

kelancaran skripsi ini dan motivasinya untuk penulis. 

3. Teteh tersayang satu-satunya Availa Marantie (Anke), terimakasih untuk 

selalu memberikan motivasi dan doa untuk penulis, berbagi cerita 

kehidupan dan menghibur penulis sehingga penulis tidak jenuh. 

Terimakasih teh Anke, untuk selalu bangga sama apa yang Keithna 

lakukan, Keithna sayang teh Anke. 

4. Dosen pembimbing Bapak Titto Rohendra, S.E., M.Si yang memberikan 

masukan, semangat, waktu, dan energi dalam membimbing peneliti, serta 

memotivasi peneliti hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih 

atas kesabaran serta ketulusannya dalam membimbing. 

5. Yang terhormat Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., CA selaku 

Rektor Universitas Widyatama Bandung. 

6. Bapak Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M., Ph. D selaku Dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

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

Manajemen S-1 Universitas Widyatama Bandung. 



 

 
 

8. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen yang telah banyak 

memberikan ilmu serta pengalaman dalam dunia kerja, yang membuat 

peneliti semakin semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, serta Staf 

Administrasi, Staf Perpustakaan, dan seluruh karyawan Universitas 

Widyatama yang telah memberikan bantuan kepada peneliti. 

9. Untuk EIGHT sahabat-sahabat terbaik penulis Rahma Septiani, Nuresha, 

Nurul Gantina, Regina Yuliani, Dhiniati Amalia, Nina Nurhasanah, dan 

Andini Lustyanti terimakasih telah mewarnai hari-hari penulis dari awal 

masuk kuliah sampai penulis menyelesaikan tugas akhir, selalu 

mendengarkan keluh kesah penulis, selalu memberikan motivasi, tawa, 

canda, suka, duka dan pengertian serta doa untuk penulis. Aku padamu 

guys! 

10. Untuk teman hati tersayang, Muhamad Sahal Mubarok. Terimakasih 

selalu ada untuk penulis di kala senang dan susah, mendengarkan keluh 

kesah penulis, menghibur penulis, membangkitkan percaya diri penulis, 

terimakasih untuk cinta dan kasih sayang serta perhatian yang selalu 

diberikan untuk penulis. Terimakasih banyak untuk pengorbanan, waktu, 

kesabaran, motivasi, energi dan doa untuk penulis selama ini dan selama 

proses penyelesaian tugas akhir ini. Semangat ya sayang! 

11. Untuk pelatih Tae Kwon Do pertama yang telah memberikan ilmunya 

kepada penulis tentang Tae Kwon Do dan kehidupan, terimakasih 

Sabeum Nim Agus Saptono yang selalu memberikan dorongan untuk 

cepat menyelesaikan tugas akhir ini dan doa untuk peneliti. Terimakasih 

kakak seperguruan Fery Mey Susanto, S.I.Kom yang kadang 

menyebalkan tapi selalu memberikan dorongan terus untuk penulis. 

12. Untuk teman-teman manajemen sumber daya manusia seperjuangan Putri 

Endiadara, Ria Fitriani, Riska Dewi, Priananda, Reyne, Revandra, Sri 

Rahayu dan teman-teman di Universitas Widyatama yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu dan seluruh pihak yang telah membantu 

penulis dalam menyusun tugas akhir ini, terimakasih banyak.  



 

 

13. Untuk keluarga penulis tante Angri, wa Gina, wa Dolf, wa Wawa, om 

Maman, teh Mia, dan nenek Siti Maryam terimakasih atas motivasi dan 

doa untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

14. Untuk seluruh teman-teman korp wasit Tae Kwon Do kota Bandung dan 

Jawa Barat, teman-teman atlet pelatcab Tae Kwon Do kota Bandung, dan 

para pengurus serta pelatih terimakasih. Untuk para senior, teman 

seperguruan, pelatih, dan murid Tae Kwon Do unit Metro Bandung. 

 

Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya untuk segala kebaikan yang telah diberikan dan penulis berharap 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pihak lain ppada umumnya. 

 

Bandung, Februari 2016 

Penulis 

 

 

Keithna Mariam 

 

 

 

 

 

 

 


