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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena dengan
rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan tesis ini
dengan judul “Analisa Hubungan Rotasi dan Kompetensi Terhadap Motivasi Serta
Dampaknya Pada Kepuasan Kerja Pegawai Balai Besar Pulp dan Kertas Kementerian
Perindustrian” yang alhamdulillah dapat selesai tepat pada waktunya, tidak lupa
penulis mengucapkan Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada
baginda tercinta kita yakni Nabi Muhammad SAW.
Penulis menyadari bahwa yang selama ini diperoleh bukan hanya jerih payah
dari penulis semata, melainkan atas bantuan Allah SWT serta kepedulian
pembimbing dan juga atas dukungan dari berbagai pihak yang memberikan
dorongan, semangat dan bantuannya dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis juga
ingin berterima kasih

banyak kepada

pembimbing yaitu Bapak Nugroho Juli

Setiadi, S.E., M.M., Ph.D dan Bapak DR. H. Deden Sutisna M. N., S.E., M.Si yang
telah membantu dan mengarahkan penulis secara terperinci dan terukur dan dengan
ketulusan hatinya membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan dengan
baik.Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Bapak dengan ganjaran yang
lebih banyak dan besar.
Serta penyusunan menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada berbagai
pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, oleh karena itu pada
kesempatan ini penulis sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang
terhormat :
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Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Rektor Universitas
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2.

Ibu DR. Hj. Ir. Dyah Kusumastuti, M.Sc, selaku Direktur Utama Universitas
Widyatama.

3. Bapak Sunardi Sembiring Brahmana, S.E., M.T., Ph.D selaku Ketua Program
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4. Seluruh Dosen program Pascasarjana Magister Manajemen, yang telah
memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu.
5. Bapak Yunus dan seluruh staf administrasi Magister Manajemen Universitas
Widyatama, atas pelayanan yang baik selama perkuliahan.
6. Bapak Ir. Andoyo Sugiharto,M.Sc Selaku Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas
Bandung.
7. Seluruh Pimpinan dan Staff Balai Besar Pulp dan Kertas atas waktu yang
diberikan dalam penelitian ini.
8. Kedua orang tua, Ayahanda Sohimin dan Ibunda Marjumi, yang selalu
mendoakan serta mendedikasikan seluruh hidupnya, dan mencurahkan semua
kasih sayangnya untuk membesarkan penulis dengan segala kasih sayang, baik
dalam suka maupun duka serta memberikan dorongan dari segi moril maupun
materiil.
9. Istriku tercinta Dwi Martanti Puji Astuti dan anak-anakku Nidya Sabina Putri
dan Naila Zahrah Azizah , atas segala motivasi, perhatian, kesabaran dan doa nya.
10. Kedua Adik –adikku Prasongko, Irma, Retno Astuti dan Asep, serta
keponakannku Adelia Ahya dan Dimas M.Ali yang senantiasa memberikan
dukungan dan semangat kepada penulis
11. Rekan-rekan seperjuangan di MM Widyatama angkatan 43 (Agung Budiawan,
Gugum Gumilang, Dematria Pringgabayu, Agung Novianto, Maisa Azizah,
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Dwi Anggraeni) yang penulis banggakan.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis utarakan satu per satu dari dan atas
dukungan serta dorongannya.
Kami sangat berharap tesis ini dapat berguna dalam rangka menambah
wawasan serta pengetahuan kita. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam
tesis ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu dengan
lapang dada dan tangan terbuka kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi
perbaikan tesis yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada
sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.
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Semoga tesis ini dapat dipahami bagi siapa pun yang membacanya. Sekiranya
tesis ini dapat berguna khususnya bagi kami sendiri dan pada umumnya orang yang
membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata
yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi
perbaikan di masa depan.
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