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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum, Wr.Wb. 

 Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas 

limpahan rahmat dan hidayah-nya, serta dengan mengucapkan shalawat dan salam 

kepada junjunan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya  

sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skiripsi ini yang berjudul “ 

Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Simpatindo 

Multi Media Bandung”. 

 Tujuan penulisan skiripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam 

menempuh Ujian Sidang Skiripsi Program Studi S-1 Manajemen, Fakultas Bisnis 

dan Manajemen, Universitas Widyatama. Berkaitan dengan isi skiripsi ini penulis 

menyadari bahwa dalam penyajian serta pembahasanya masih banyak 

kekurangannya. Namun demikian penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan 

karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun 

materil. Pada kesempatan ini secara khusus penulis ingin menyampaikan terima 

kasih kepada kedua orang tua saya Ibu Hj. Ika kartika dan Bapak H. Yayan 

Sopyan yang selalu memberikan doa dan cinta yang tulus. Selain itu penulis ingin 

menyampaikan rasa terima kasih yang terhormat Bapak Pipin Sukandi, S.E., 

M.M. selaku pembimbing yang telah membantu membimbing dan mengarahkan 

penulis sampai selesainya skripsi ini.    

Demikian pula rasa terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang 

terhormat : 

1. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor             

Universitas Widyatama. 

2. Bapak Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M., Ph.D selaku dekan Fakultas 

Bisnis dan Manjemen Universitas Widyatama. 
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3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar Universitas Widyatama atas jasa-

jasanya memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama 

study. 

4. Seluruh staf TU dan perpustakaan yang telah membantu penulis untuk 

keperluan-keperluan akademik. 

5. Bapak M. Effendy Rasyid, Amd selaku Pemimpin PT Simpatindo 

Multi Media Bandung, Ibu Rani Dwi Lestari, S.E selaku HRD, dan 

Bapak Gama Gumelar selaku SPV Sales di PT. Simpatindo Multi 

Media Bandung yang telah memberikan izin serta memberikan 

informasi dan data yang penulis perlukan untuk bahan penulisan 

skiripsi ini. 

6. Sahabat seperjuangan Eriska, Yuni, Restu, Marina Kusuma, Nadya, 

Shella, Gelsa, Vina, Caca, Boby dan semua teman-teman kelas 

Manajemen yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu 

setia menemani saya dalam berdiskusi dan belajar bersama tentang 

skiripsi. 

7. Kepada kakak dan adik penulis Firmansyah, Tageswi, Sone, Ilyas serta 

keponakan Kenta yang selalu medukung dan memberikan semangat 

untuk menyelesaikan skiripsi. 

8. Seluruh responden yang selalu membantu penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis hanya dapat berdoa, semoga Allah SWT membalas segala 

kebaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaiakan skiripsi ini. Besar harapan penulis, semoga skiripsi ini dapat 

bermanfaat khususnya bagi penulis serta bagi pembaca pada umumnya, Amin. 

 

Bandung, Februari 2016 

 

             Penulis 


