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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Bersepeda Pegawai Negeri 

Sipil Melalui Variabel Intervening Komitmen Organisasional” (Studi Survei 

Pada Pegawai Negeri Sipil Di Balaikota Bandung)”. Skripsi ini disusun untuk 

memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan dalam menempuh ujian Sarjana 

Strata-1 pada Program Studi Manajemen  pada Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama Bandung.  

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi tidaklah lepas dari 

berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karenanya dengan segala kerendahan 

hati, penulis mengaharapkan ingin mendapat kririk, masukan dan saran dari para 

pembaca sebagai bahan masukan sehingga dapat bermanfaat baik bagi penulis 

maupun pembaca pada umumnya. 

Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dan,bimbingan 

serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih baik selama perkuliahan dan proses 

penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih ini penulis 

sampaikan kepada : 

1. Kedua orang tuaku, ibunda Suniti dan ayahanda Misman Heryanto 

tercinta. Terima kasih dari lubuk hati yang terdalam atas segala do’a dan 

dukungannya yang tak pernah henti diberikan kepada penulis disaat 

penulis berkeluh kesah. Nasehat, kasih sayang, pengertian dan perjuangan 

yang diberikan selama ini membuat penulis ingin membalasnya dengan 

membahagiakan dan membuat bangga kelak. 

2. Bapak Tezza Adriansyah Anwar, Dr., S.Ip., M.M. selaku dosen 

pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Bisnis dan Manajemen, yang telah 

bersedia meluangkan waktu, memberikan ilmu, memberi bimbingan, 

pengarahan dan saran kepada penulis sampai dengan terselesaikannya 

skripsi ini dengan baik. Terimakasih banyak. 
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3. Terima kasih untuk Walikota Bandung periode tahun 2013 – 2018 Bapak 

Mochammad Ridwan Kamil, S.T. MUD. (Kang Emil) yang telah 

mendukung penulis dalam penelitian ini, Hatur nuhun kang. 

4. Suci Fitriana Br Bangun (Federalove_Cycling) #sicinta yang menjadi 

penyemangat selama kuliah dan selalu membantu dalam menyelesaikan 

penelitian ini. 

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

Manajemen S1 pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama Bandung. 

6. Bapak Dr. Zulganef, Drs., M.M., selaku Wakil Dekan Program Studi 

Manajemen S1 pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama Bandung. 

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

Universitas Widyatama Bandung. 

8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen Univeristas 

Widyatama yang telah memberikan berbagai ilmu, pengetahuan, dan 

pengalamannya kepada penulis. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan 

bermanfaat bagi penulis. 

9. Kepada seluruh pegawai bagian pengemudi yang ada di Ruang Supir yang 

selalu menjadi tempat nongkrong bagi penulis setiap ke kampus. 

10. Teman – teman seperjuangan di komunitas Bike To Campus Bandung 

yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu menemani selama 

kuliah berbagi ilmu, suka dan duka, tak lupa pula pada The Rector Kang 

Cuham (Papski) sebagai Pembina. 

11. Keluarga Besar BRAMATALA khususnya angkatan 2011 Arka Wana 

selaku teman seperjuangan menimba ilmu di Widyatama. 

12. Puteri dan Yoga Ridhwannur Ilham angkatan 2012 yang telah membantu 

dalam pengerjaan skripsi. 

13. Kawan-kawan kuliah yakni Amal, Novi, Syifa, Cecep, Fika, Riska, Aryo 

dan Jessica yang telah banyak membantu. 
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14. Seluruh komunitas sepeda di Kota Bandung yang tak bisa penulis sebutkan 

satu persatu yang telah sarana silaturahmi bagi penulis. 

15. Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Balaikota Bandung yang telah menjadi 

objek dalam penelitian ini.  

16. Si Mengkol, Bobcat dan Whitecat yang menemani selama pembuatan 

Tugas akhir ini hingga selesai. 

17. Seluruh pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat 

penulis cantumkan 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 pernbaikan skripsi ini lebih lanjut akan 

penulis terima dengan tangan terbuka. 

Akhir kata dengan rasa kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih 

banyak kepada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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