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    KATA PENGANTAR 

  

 

Assalammu’alaikum Wr.Wb 

          

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan penelitian skripsi ini dengan judul “Pengaruh Internal Marketing Terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan Di PT.SuperIntending Company Of Indonesia”. 

        Banyak hal yang didapat oleh penulis dalam penyusunan laporan penelitian 

skripsi ini. Penulis mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang baru, yang 

belum pernah penulis alami sebelumnya. Ilmu dan pengetahuan diperoleh saat 

bermanfaat bagi penulis dan pengetahuan penulis menjadi bertambah. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan skripsi ini masih jauh 

dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, penulis dangat 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan yang akan datang. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih terhadap semua pihak 

yang telah membimbing, mendorong, dan membantu penulis dalam penyusunan 

laporan skripsi ini diantaranya: 

1. Kedua orang tuaku, Eddi Supriyadi, S.E dan Iim Karmilah yang telah 

memberikan doa terbaik, dukungan baik moril dan materil, semangat, dan 

semua hal yang anakmu tidak akan bisa ucapkan karna banyaknya 

pengorbanan kalian. 

2. Kedua saudara kandungku Muhammad Indra Kusumah, S.T dan Meddy 

Triyadi yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

3. Bapak Zulganef, Dr., Drs., M.M., selaku Dosen Pebimbing yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pikiran, tenaga, dan 

saran dengan penuh kesabaran memberikan dukungan, kritik, perhatian, dan 

motivasi kepada penulis dalam penyusunan laporan skripsi. 

4. Bapak Dr. H. 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. 

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

dan Manajemen S1 Universitas Widyatama Bandung. 

7. Teman – teman yang selalu membantu dan memotivasi dalam penyusunan 

skripsi ini Ryan, Alan , Heri , Achmad, dan Rifqi terimakasih untuk 

bantuannya. 
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8. Keluarga UKM Tarung Derajat Universitas Widyatama yang mendukung dan 

memberikan pelajaran yang sangat berharga terutama untuk para pelatih Mas 

Jun , Kang Budi, dan Kang Maki. 

9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan, dukungan, dan doa bagi penulis dalam penyelesaian 

penyusunan skripsi ini. 

 

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda 

kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis juga berharap laporan 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi semua pihak yang 

membutuhkan pada umumnya.  

 

Wassalammu’alaikum Wr.Wb 

           

           

           

        Bandung, Agustus 2016

           

         Penulis, 

           

           

           

         

     Shandy Charisma 

 


