
 

iii 
 

KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah 

melimpahkan karunia-Nya, serta atas pencerahan dan hidayah-Nya lah, penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “PENGARUH PENGAWASAN 

DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA TEBU HOTEL 

BANDUNG”. 

Adapun penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat mendapatkan 

Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama, Bandung. Penulis sadar akan kekurangan dan 

keterbatasan dari penelitian ini dalam hal pengetahuan, pengalaman, maupun 

kemampuan yang penulis miliki. Namun, Alhamdulillah berkat petunjuk, bantuan 

dan kerja sama berbagai pihak yang penulis dapatkan, penulis mampu mengatasi 

berbagai hambatan tersebut dan pada akhirnya atas ridho Allah S.W.T penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya 

dan berharap kritik dan saran yang bersifat positif dari berbagai pihak sebagai 

masukan untuk masa yang akan datang, dimana penulis menyadari bahwa skripsi 

ini masih jauh dari kesempurnaan. 

 

Bandung, 26 April 2016 

Penulis, 

 

 

Yulio Eko Putra 

  



 

iv 
 

UCAPAN TERIMAKASIH 

Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima 

kasih ini penulis sampaikan kepada yang telah memberikan kekuatan lahir 

maupun batin kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

1. Ucapan terima kasih yang tiada tara untuk kedua Orang tua saya, mama 

Yusnawati dan papa Mustafa yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, 

perhatian, doa dan sifat yang selalu memaafkan atas keterlambatan kelulusan 

kuliah penulis. 

2. Bapak Pipin Sukandi, S.E.,M.M. selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan banyak waktu beliau ditengah kesibukannya untuk membimbing, 

mengarahkan dan memberikan petunjuk selama penyusunan skripsi ini. 

3. Ibu Siti Komariah, S.E., M.M. selaku dosen wali, terimakasih atas arahan 

yang diberikan selama saya kuliah. 

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

Widyatama. 

5. Bapak Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M., PhD selaku Dekan Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama. 

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

Manajemen S1 Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

7. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen dan seluruh staf perpustakaan, 

satpam serta seluruh karyawan Universitas Widyatama yang telah banyak 

memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis. 

8. Kakak-kakak saya Haryanto YMS, Mailissa Yanti, Erra Zilfiana, Dessy 

Fardalena, yosfahrizal, Nofriandi, Elvi Rahmawati, dan Tri Sanov Chan yang 

selalu ada di sekitar saya untuk memberikan nasehat dan motivasi. 



 

v 
 

9. Sahabat-sahabat saya Sifa Oktaviani Wulan, Gina Triana, Hegia Tarigan, 

Destia Eka Putri, Ashima Ghina, Fadhlika yang telah membantu dan selalu 

memberikan dukungan serta doa’nya.   

10. Teman saya Muchamad Hilfy Ali untuk bantuannya saat menulis skripsi ini. 

11. Teman seperjuangan : Nopran Hadi Lagitara, Alfi, Ilmi nopianti, Anggara Inu, 

Restu, Putri, Ganjar yang selalu memberikan dukungan dan do’a  sukses untuk 

kita. 

12. Semua teman-teman Sidoluhur 28 yang selalu penuh ceria sehingga penulis 

merasa terbantu dalam kegiatan ini. 

13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu Terimakasih 

atas dukungan dan bantuan yang sangat berharga untuk penulis. 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta 

membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penambahan 

ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. 


