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    KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.wb 

 Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

segala nikmat dan karuniaNya, serta shalawat dan salam untuk junjungan besar 

Nabi Muhammad SAW, atas hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul : 

“PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP DISIPLIN KERJA 

KARYAWAN PADA BAGIAN PROYEK PT. AGUNG MAKMUR SUKSES  

DI KARAWANG” 

Adapun penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 

mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen, Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama, Bandung. Penulis sadar sepenuhnya 

akan keterbatasan dari penulis miliki. Namun, alhamdulillah berkat petunjuk, 

bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang penulis dapatkan. Penulis mampu 

mengatasi berbagai hambatan tersebut dan pada akhirnya hanya atas Ridho Allah 

SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta 

membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti 

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

 

Bandung, Februari 2016 

Penulis,  

 

                Riska Dewi 
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    UCAPAN TERIMA KASIH  

 Semenjak memulai perkuliahan di Universitas Widyatama Bandung dan 

selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, 

bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, 

terutama kepada : 

1.  Penulis ucapkan puji syukur sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas 

 rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang luar biasa penulis bisa 

 menyelesaikan skripsi ini, atas kerja keras dan do’a yang penulis panjatkan 

 telah mengabulkannya. Tak lupa shalawat beriring salam semoga 

 senantiasa terlimpahkan kepada junjungan nabi besar kita Rasulullah 

 Muhammad SAW. 

2. Orangtua saya tercinta Ibu Sutihat dan Bapak Tatang Suherman yang 

 mempunyai kasih dan cinta tak terhingga hingga saat ini, dan tak henti-

 hentinya selalu memberikan do’a, perhatian, dukungan, serta kasih sayang 

 baik berupa moril dan materil selama ini. Kaka-kakaku tersayang Teh 

 Rista dan Aa Irvan yang sangat banyak membantu saya dalam 

 menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Adiku tersayang Agung dan 

 keponakan-keponakan tersayang yang selalu memberikan do’a serta 

 canda tawa yang selalu menghibur. I Love you all. 

3. Ibu Yelli Eka Sumadhinata, S.E.,M.M Selaku Dosen Pembimbing yang 

 penuh dengan kesabaran dan ketulusan hati memberikan bimbingan, 

 petunjuk dan pengarahan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

4.  Ibu Agatha Rinta Suhardi, S.Si., M.M. selaku Dosen Wali penulis yang 

 telah membantu dan meluangkan waktunya selama perwalian dari awal 

 hingga akhir perkuliahan di Faklutas Bisnis dan Manajemen Universitas 

 Widyatama. 
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5. Bapak Laksma TNI (Purn) T. Ontowiryo, S.E., MBA. selaku Ketua Badan 

 Pengurus Yayasan Universitas Widyatama. 

6. Bapak Dr. H. Islahuazzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Rektor 

 Universitas Widyatama. 

7. Bapak Dr. Nugroho J.Setiadi, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Bisnis 

 dan Manajemen Universitas Widyatama. 

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

 Manajemen S1 Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

9. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama,     

 yang telah banyak membekali penulis dengan berbagi ilmu. 

10. Karyawan Staff Perpustakaan dan seluruh Civitas Akademika yang 

 membantu penulis selama belajar di Universitas Widyatama. 

11.  PT. Agung Makmur Sukses khususnya bagian proyek yang telah 

 mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi 

 ini. 

13. Sahabat tercinta Kartika Sari, Susi Nuriani, Denysha Ramdhani, Aufa 

 Shafira, Ade Tiara  dan Teh Ulfah Nurul Zannah yang selalu ada dalam 

 keadaan apapun, selalu memberi semangat dan doa yang tulus serta selalu 

 menghibur penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Khususnya untuk 

 Kartika yang banyak membantu dalam segala hal. I  Love you. 

14. Tak lupa kepada Citra, Anindita, Vivi, dan Putri yang selalu menghibur 

 penulis. Thanks for everything. Khususnya  untuk adek tersayang Vivi 

 yang tak pernah bosan selalu memberi semangat penulis. Dan teman-

 teman PPU serta BMK. I Love you all.     

16. Semua teman-teman Manajemen S1 angkatan 2012 Universitas 

 Widyatama khususnya teman-teman kelas G Manajemen 2012.  
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18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 

 membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Atas segala doa, 

 semangat, bantuan, dan dorongan saya ucapkan terimakasih yang sebesar-

 besarnya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan dosa yang 

 disengaja ataupun tidak. 

Akhir kata penulis ucapkan, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan 

karuniaNya yang berlipat ganda untuk segala kebaikan yang telah 

diberikan. 

 

Bandung, Februari 2016 

Penulis,  

               

                Riska Dewi 

 

 

 

 

 

 


