
iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 

dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : 

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Stres Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan di PT.PLN (PERSERO) Area Cimahi”. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat 

dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama Bandung. Namun demikian, penulis menyadari bahwa 

skripsi yang disusun ini belumlah sempurna, karena penulis masih banyak 

mempunyai kekurangan, kelemahan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki 

penulis masih terbatas. Penulis berharap agar para pembaca bisa memberikan 

saran dan kritik terhadap skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Dalam kesempatan ini 

peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu 

dalam terselesaikannya skripsi ini terutama kepada pihak-pihak berikut : 

 

1. Kedua orangtua H. Sugiarto, S.E dan Hj Atimah, S.E beserta kakak 

Rizki Premasuci, S.E yang selalu memberikan do’a, dukungan, dan 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga semua kebaikan 

kalian dibalas oleh syurga yang indah kelak. 

2. Bapak Rd. Herman Sofyandi, S.E., M.M. Selaku dosen pembimbing 

skripsi yang selalu bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya, 

dan senantiasa memberikan dukungan, kritik, perhatian, dan motivasi 

selama membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

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

Manajemen S1 pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama. 
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4. Bapak Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M., Ph.D., selaku Dekan Program 

Studi Manajemen S1 pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama. 

5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., C.A., selaku Rektor 

Universitas Widyatama Bandung. 

6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar serta seluruh Staf Karyawan Universitas 

Widyatama Bandung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 

dan pelayanan selama menempuh pendidikan di kampus. 

7. Calon Teman sehidup Regina Yuliani S.E sebagai  mood booster 

penulis dan juga telah banyak memberikan motivasi, semangat, doa, 

masukan, energi, dan waktu luangnya  dalam membantu proses 

penyusunan skripsi ini. 

8. Ibu Yuli dan Ibu Nining selaku pihak SDM di PT.PLN (PERSERO) 

Area Cimahi yang telah memberikan kelancaran dalam proses 

penyusunan skripsi ini. 

9. Sahabat-sahabat penulis Anwar, Eben, Rifqi yang dari awal penyusunan 

skripsi ini selalu bersama dan memberikan masukan dan semangat 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

10. Sahabat-sahabat penulis, Ahabbi, Adib, Andika, Andini, Andri, Edho, 

Daud, Dhea, Diki, Faisal, Hudiya, Ikbal F, Iqbal A, Iqbal S, Ragam, 

Yugi, Rama, Randy, Ravi, Reyne, Rizki AP, Rizky D yang telah 

memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. 

11. Sahabat-sahabat penulis Aidar, Anna, Filla, Fahri, Fikri Djatmiko, 

Indryani, Maya Sofia, Rifki Zam-Zam, Rizaldi, Rafi Aditya, Redisa, 

Stevan A, Taufan yang telah memberikan semangat dan dukungannya 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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12. Teman-teman angkatan 2012 dan SDM 2012 yang tidak bisa disebutkan 

satu persatu. 

13. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu. 

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. 
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