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KATA PENGANTAR

Bismilalahirahmanirrahim

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas segala

berkah, rahmat, kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak

terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta salawat

serta salam kepada Nabi besar Muhammad S.A.W yang telah memberikan

tauladan yang baik bagi seluruh umat muslim di dunia.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam

mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Bisnis dan Manajemen

Universitas Widyatama, dengan judul: “PENGARUH MOTIVASI KERJA

DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA GURU SMP PGII 1

BANDUNG” ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik petunjuk

maupun saran, langsung maupun tidak langsung terutama di lingkungan

Universitas Widyatama.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak

kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan,

pengalaman dan juga waktu. Namun inilah yang terbaik yang dapat penulis

lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritikan dan

saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah

memberikan bimbingan, kritik, saran, semangat, serta doa kepada penulis dalam

penyusunan skrispi ini hingga selesai. Sehingga pada kesempatan ini penulis

dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih

yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua saya, Mama tercinta Mini Triana dan Papa tersayang

Sutji Prihyatmoko, S.E., M.M. yang telah membesarkan dan mendidik

saya selama ini.
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2. Kakak tercinta Alm. mas Nicko Oktavian dan kedua adik tercinta Rycko

Reinaldy dan Zeinitha Zeta yang telah memberikan motivasi yang besar

dalam penyusunan skripsi ini.

3. Untuk teman hidupku Ulfah Nurul Fadhilah terimakasih untuk doa,

kesabaran dan memberikan semangat.

4. Barisan alumni hati “para mantan” yang gugur di tengah jalan dan semua

yang pergi tanpa sempat aku miliki tak satupun yang aku sesali hanya

membuatku semakin terlatih.

5. Sahabat-sahabatku “Anugrah Terindah” Amanda Oktavia, Hasna Raniyah,

Nina Kusuma, Dian Nuraini, Vicky Amalia, Sity Hardianti, Leily

Ellimawati, Aulia Rahmatunisa, Anisa Solihat, dan Hilda Putri atas

motivasi, dukungan, dan doa kepada saya.

6. Teman-teman Persona “Twentys” Cetra, Weny, Adella, Askia, Andini,

Diva, Ferika, Gina, Inta, Lidya, Olive, Ochi, Riris, Rona, Syad, Metha,

Tresna, Citra, Bang Ruli, Om Way, Bang Okta, Rizqi, Mega, Oman atas

doa dan motivasi yang selalu kalian berikan.

7. Teman-teman Ajrina, Nurul, Diyo, dan Fajar yang selalu mendukung,

memberikan motivasi, pendengar yang baik, pemberi solusi dan penghibur

saat kesepian.

8. Teman-teman Mba Ayu, Tifany, Lita, Teh Jesika, dan Ikbal atas bantuan

dan doa yang sudah kalian berikan kepada saya.

9. Kang Yadi yang sudah memberikan motivasi, pendengar yang baik,

pemberi solusi dan penghibur saat kesepian dengan banyolannya.

10. Bapak Herman Sofyandi, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing  yang

sudah mau membantu, memotivasi, dan meluangkan waktunya untuk

penulis. Terima Kasih Bimbingannya.

11. Ibu Devy Mawarnie Puspitasari, S.E., M.M. selaku wali dosen , yang telah

memberikan kemudahan, dukungan serta nasehat-nasehat yang bersifat

membangun untuk saya.

12. Ibu Prof. Dr.Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir,M.S., Ak.,(alm) selaku ketua

badan Yayasan Universitas Widyatama.



v

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

Universitas Widyatama.

14. Bapak Nugroho J. Setiadi, S.E., M.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis

dan Manajemen Universitas Widyatama.

15. Bapak Dr. Ryan Kurniawan, SE.,M.M. selaku Ketua Program Studi

Manajemen S1 Universitas Widyatama.

16. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama,

yang telah banyak membekali penulis dengan berbagai ilmu.

17. Karyawan Staff Perpustakaan dan seluruh Civitas Akademika yang

membantu penulis selama belajar di Universitas Widyatama.

18. Keluarga Senat Mahasiswa FBM, dan keluarga besar LKOK Universitas

Widyatama.

19. Seluruh Teman-teman Mahasiswwa FBM angkatan 2011 Universitas

Widyatama.

20. Seluruh teman-teman Kelas K angkatan 2011/2012 yang pernah satu kelas

selama dua semester awal yang selalu memberikan rasa tawa dan canda.

21. Semua dan pihak  lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Terima Kasih atas segala dukungannya kepada penulis.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta

membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan

skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan

bagi pembaca pada umumnya.

Wassalam’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, Agustus 2016

Penulis


