
KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan Syukur sudah selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah SWT 

karena atas nikmat dan karuniaNya kita masih dapat berpijak merasakan 

kenikmatan yang tiada tara hingga saat ini.  Tak lupa juga saya haturkan puji 

setinggi-tingginya kepada junjungan tertinggi umat hingga saat ini Nabi 

Muhammad SAW beserta para sahabat yang telah memberikan syafaat dan 

nasehat yang berguna khususnya kepada saya. Syukur Alhamdulilah saya selaku 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun guna memenuhi salah satu 

syarat untuk menempuh ujian akhir Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen di 

Fakultas Bisnis Manajemen Universitas Widyatama. Judul skripsi yang penulis 

susun adalah “Pengaruh Pemberian Insentif dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Loyalitas Karyawan Rumah Makan Manjabal 2 Cijagra Bandung”. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidaklah lepas dari 

berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karenanya dengan segala kerendahan 

hati, penulis mengharapkan ingin mendapat kritik, masukan dan saran dari para 

pembaca sebagai bahan masukan sehingga dapat bermanfaat baik bagi penulis 

maupun bagi pembaca pada umumnya. 

Mengingat segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta 

beragam kendala yang ada, penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi 

ini tidak akan tuntas tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu 

dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun 

materil, dukungan, bimbingan, semangat, kritik dan nasehat sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan. Rasa hormat dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya ingin 

penulis sampaikan kepada : 

1. Bapak Nana Sutrisna dan Ibu Nia Sitri Kurniati tercinta yang selalu 

memberikan semangat, doa dan memberikan segala dukungan yang 

dibutuhkan,  



2. Kakak tercinta Aldy Rinaldy Putra dan Adik tersayang Alya Citra Putri 

Trisniati. Terimakasih untuk semua dukungan kalian yang sangat berarti, 

keberadaan kalian sangat memberikan semangat  yang sangat tinggi. 

3. Bapak Titto Rohendra, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing saya yang 

telah begitu banyak membimbing, memberikan masukan, dan mengajari saya 

serta meluangkan waktunya ditengah kesibukan untuk memberikan saya 

arahan, kritik, masukan, nasehat dan saran dalam penyusunan skripsi ini. 

Terimakasih banyak Pak, mohon maaf apabila saya telah banyak melakukan 

kesalahan selama ini. 

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

Widyatama. 

5. Bapak Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

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

Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama yang 

telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penulisan 

skripsi ini. 

7. Ibu Oktora Yogi Sari, S.SOS., M.T, Selaku Dosen Wali yang telah 

membantu penulis selama perkuliahan. 

8. Seluruh Dosen, asisten dan staf pengajar, Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama, yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

memberikan bekal pengetahuan sampai penulisan skripsi ini selesai. 

9. Seluruh staf Tata Usaha dan staf Perpustakaan yang telah banyak 

membantu penulis selama ini. 

10. Untuk Ovi Karilia yang selalu menemani, mendoakan, memberi semangat,  

dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. 

11. Teman-teman “Ayunan 2012”, Veby, Marissa, Trisa, Zia, Mia, Teh Sinta, 

Vinka, Ijol, ang, Penye, Rhesa, Billy, Agoy, Acep, Purbo, Cau, Maul, 

Agung, Japong, Mail, Iin, Oncom, Ari, Yandi, Opan, dan Embot yang 

tidak bias disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan, candatawa, 

dan dukungan selama perkuliahan maupun selama penyusunan skripsi.  



12. Teman-teman “DingDong”, Pekeng, Uduy, Dodo, Tb, Eki, Bob, Ruri, Iji, 

Pipih, Unyil, Didam, Dinar, Wira, Raga, Peyey, Akit, Babeh, Mas 

Bagong, Thejo, Gilang, Bintang, Om Dion, dan Teh Tery terima kasih atas 

dukungan, dan selalu member penulis semangat. 

13. Untuk teman-teman “U1”, Imam, Randy, Dhea, Rey, Daud, Adit, Pie, Anis, 

Sherly, Sendy, Meril, Qori, Fani, dan Erika yang sudah menjadi teman saya 

dari awal masuk kuliah sampai saat ini dan selalu memberikan dukungan 

untuk penulis. 

14. Kepada semua teman-teman dan sahabat sahabat tercinta yang telah 

mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

15. Serta seluruh pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat 

penulis cantumkan namanya satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun 

penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.  Segala 

kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan skripsi ini lebih lanjut akan penulis 

terima dengan tangan terbuka. 

Akhir kata, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya 

serta membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu 

penulis dalam penyusunan skripsi ini dan juga pihak-pihak lain, yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu selama perkuliahan 

Wassalamualaikum wr. wb 

 

    Bandung,  Oktober 2016 

 

 

                 Agyl Syatria Putra 

 

 


