
 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

            Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena atas ridho dan 

rahmat-NYA peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH GAYA 

KEPEMIMPINAN TERHADAP STRES KERJA KARYAWAN PADA BAGIAN 

ADMINISTRASI DI PT VONEX INDONESIA”. Dengan selesainya skripsi ini, maka 

terpenuhilah salah satu syarat yang diperlukan untuk dapat menempuh Ujian Sarjana Jurusan 

Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

             Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 

kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan adanya kekurangan 

sehingga dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik. 

             Akhir kata, penulis mendoakan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, 

karunia dan selalu membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak. 

 Wassalamualaikum Wr. Wb. 

                                                                                                         Bandung, Agustus 2016 

                                                                                                                    Penulis 
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