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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas kekuasaan 

dan kemurahannya telah memberikan rahmatnya kepada penulis, sehingga dapat 

menyelesaikan tugas skripsi ini. Atas dasar Kehendak-Nyalah 

Alhamdulillahirabbil‘alamin penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul 

“KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, KETERLIBATAN KERJA 

DAN IKLIM ORGANISASI PENGARUHNYA TERHADAP KOMITMEN 

ORGANISASI KARYAWAN PADA BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG 

TEKNIK (B4T) BANDUNG” disusun guna memenuhi syarat kelulusan dalam mata 

kuliah skripsi pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung.  

Dengan selesainya penyusunan usulan penelitian ini tidak terlepas dari 

bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis. 

Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada : 

1. Allah SWT, yang telah memberikan pertolongan dan kemudahan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.  

2. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia. 
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3. Prof. Dr. Hj. Dwi kartini, SE., Spec., Lic. selaku Dekan Fakultas Ekonomi & 

Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 

4. Isniar Budiarti, SE., M.Si selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan 

waktunya serta memberikan arahan dan bimbingan dalam membantu 

penyusunan tugas skripsi ini kepada penulis. 

5. Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra. SE., M.Si selaku Dosen Wali dan 

sekaligus sebagai penguji satu yang telah memberikan pengarahan serta ilmu 

yang bermanfaat dan Dr. Lita Wulantika, SE., M.Si. selaku Ketua Program 

Studi Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Komputer 

Indonesia dan sekaligus sebagai penguji dua yang telah memberikan ilmu, 

dukungan dan arahan kepada penulis.  

6. Ibu Bugia, Pa Andre dan Pa Fahmi, selaku Pembimbing di Balai Besar Bahan 

dan Barang Teknik (B4T) , yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam 

memberikan bimbingan dan pengarahan serta membantu dalam penyusunan 

skripsi ini. 

7. Seluruh pegawai dan bagian dari Balai Besar Bahan dan Barang Teknik 

(B4T), yang telah banyak membantu penulis selama proses penyusunan 

dilakukan. 

8. Keluarga Tercinta, Ayah, Ibu, dan Kakak yang selalu memberikan do’a, 

perhatian dan dorongan kepada penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini. 
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9. Om dan Tante serta Adik-adik saya yang bernama Masayu Miranda Balqis 

dan Marcello Jerycho yang telah menemani dan memberikan dukungan bagi 

saya. 

10. Kepada  Atikah, Risni , Yano, Dhea , Yolanda, Lorensa, Arif, Anggia, Fitri 

yang telah membantu dan memberikan semangat dan motivasi serta saling 

bekerjasama dengan penulis dalam menyusun skripsi ini.  

11. Seluruh teman-teman saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang 

telah ikut memberikan do’a serta dukungan kepada saya. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari 

materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan 

pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat 

penulis harapkan. Semoga apa yang dapat penulis tulis dan sampaikan bermanfaat 

bagi semua pihak. 

Wassallamualaikum Wr. Wb.  

 

Bandung, Agustus 2019 

 

 

 

Masayu Olivia Nurjanah 

NIM. 21215225 
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