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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

Skripsi Penelitian ini, dengan judul ”Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT Pos Indonesia Mail Processing Centre Bandung” sebagai 

syarat dalam menyelesaikan program Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen S1, 

Program Studi Manajemen Bisnis di Universitas Widyatama Bandung. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari 

segala kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati 

penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca sebagai bahan masukan 

sehingga dapat berguna dengan baik bagi penulis maupun bagi pembaca pada 

umumnya. 

WassalamualaikumWr. Wb. 

 

 

            Bandung, 12 Januari 2015 

                      Penulis 

 

 

 

       Arri Pinandita 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 Penulisan Skripsi Penelitian ini tidak terlepas dari bantuan moril dan 

nonmaterial dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ayahanda Aryono Danu S. dan Ibunda Iyus Rusyani tercinta  kupanjatkan 

do’a, semoga segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan akan 

mendapat balasan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah S.W.T., 

terima kasih atas segalanya yang telah diberikan hingga saya bisa seperti 

ini sekarang. 

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

Widyatama. 

3. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama.. 

4. Ibu Siti Komariyah, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi manajemen 

S1 Fakltas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

5. Bapak Pipin Sukandi, S.E.,M.M., selaku Dosen Pembimbing, yang telah 

bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pengarahan dan 

saran kepada penulis sampai dengan terselesaikannnya skripsi ini. 

6. Seluruh pimpinan beserta para staff PT Pos Indonesia Mail Processing 

Centre Bandung 

7. Spesial terimakasih saya untuk Indria Nuriza yang telah membantu dalam 

penyusunan tugas ini baik waktu, motivasi serta kasih sayangnya pada 

penulis. 
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8. Teman – teman terbaik di Universitas Widyatama: Mirda, Yusuf, Angga, 

Fauzan Octa, Ilham, yang selalu memberikan semangat. 

9. Teman – teman Pantai Gesmos 09 yang terbaik lainnya yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. 

10. Teman – temanMarkas 48 yang selalu ada untuk menghibur dikala penulis 

mendapatkan kesulitan. 

11. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan yang 

tidak dapat penulis sebutkan. Semoga kebaikannya dapat dibalas oleh 

Allah SWT. 

 Akhirnya penulis panjatkan doa semoga Allah SWT memberikan Taufik 

dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

 

 


