
KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 

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

dapat terselesaikan dengan skripsi yang berjudul “ANALISIS KEBUTUHAN 

PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI UNTUK KARYAWAN Studi Kasus 

pada Supervisor di Bagian Bisnis Kredit Program PT.BRI (PERSERO) Kantor 

Wilayah 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,   April 2016 

Peneliti 

 

 

Revandra Putra Kusumah 



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. Mamah Sri dan Papah Arri , tercinta dan tersayang atas dukungan materil  

dukungan motivasi, dukungan  doa dan semua yang diberikan kepada 

saya semenjak lahir hingga saat ini, yang tak mungkin ku balas sedikitpun 

atas pengorbanan yang mama dan papah berikan. Ade sayang mama sama 

papah.Ade selalu mendoakan yang terbaik untuk mama sama bapak. 

2. Teteh nanda dan kaka rega, terimakasih dukungan dan doa kalian selama 

ini yang selalu bisa menghibur dirumah dan peduli terhadap ade mu ini. 

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

Rektor Universitas Widyatama Bandung. 

4. Ibu Dyah Kusumastuti, DR., Hj., Ir., M.Sc. selaku Dosen pembimbing 

saya, terima kasih banyak ibu, makasih atas kesabaran menghadapi anak 

bimbingan seperti saya yang cukup lama dalam mengerjakan skripsi ini, 

terima kasih atasi ilmu dan pengalaman yang ibu berikan kepada saya 

semoga kelak dapat bisa saya pakai dikemudian hari. 

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

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

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

Manajemen S-1 Universitas Widyatama Bandung. 

7. 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. 

8. Untuk barudak YOMANG, Adam, Adit, Agnes,Anisa,Anri wakwaw, uwa 

Aris,Biky,Budi,Clara,Dessy,Dicky,Dimas,Eben,Eby,Gery,Gia,Odi,Marina



,Megan,Jemy,Abet,Gogon,Ulwan,Nday,Echa,Rahmadi,Wong,Rais,Jaja,Sa

prol,Tempe,Asbun,Aang,Angger,Subhan,Taopik,Taufan,Widya,Yoga,Yu

dis,dll. Terimakasih barudak nuhun pisan sudah menghabiskan waktu 

bareng selama dikampus,mohon maaf jika saya pernah berucap yang 

menyakiti hati mohon dimaafkan. Terimakasih sudah membantu banyak 

dalam hal apapun. 

9. Untuk teman-teman Sman 2 Bandung 2011 yang sering menghabiskan 

waktu bersama semasa kuliah, ginong, hapit ,jo ,pw, udin, wibi, bowo, 

rama, agan, ikhsan, andit, dll. Terima kasih atas ilmu yang selalu 

dibagikan setiap menghabiskan malam diakhir pekan atau pun saat 

berkumpul.. 

10. Untuk sahabat Hafid Ferdian, sahabat yang paling membantu dalam 

segala hal terutama dalam pembuatan skripsi ini juga. Makasih pit! 

Maafin ga bisa lulus bareng, padahal masuk kampus ini bareng, semoga 

hapit lekas sembuh!Cepet bisa maen bareng lagi, bisa kuliner bareng 

lagi,bisa cari cewe bareng lagi! Urang kangen pit! Cepet normal lagi biar 

bisa lulus kuliah juga. Makasih banyak pit. 

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

Endiadara, Dicky, Bagja,  Keithna, Ria Fitriani, Priananda, Reyne, 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. 

12. Untuk teman-teman DU Tendi, Dave, Egi, Reyhan, Iqbal, Konyam, 

Peyot, Rizqi, Agung, Maulfi,Riski, Terima Kasih Pengalaman sebulan 

jadi pemain Goji yang sangat berkesan. 

 

 

 

 



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 pada umumnya. 

 

Bandung,   April 2016 

Penulis 

 

 

Revandra Putra Kusumah 

 


