
KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmannirahim 

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT 

yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas kasih sayang dan segala karunianya 

penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PENGARUH KOMPETENSI 

DAN MOTIVASI TERHADAP KEPUASAN KERJA SERTA DAMPAK 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA KOPERASI PONDOK 

PESANTREN DAARUT TAUHIID DI BANDUNG”. 

Tujuan dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

kelulusan dalam menyelesaikan Program Pendidikan Strata 2 (S2) Program Studi 

Magister Manajemen pada Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM). 

Dengan mencurahkan segala kemampuan yang ada, baik dari teori maupun 

praktek selama kuliah, penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari 

kesempurnaan, baik dari segi isi maupun bahasa serta teknik penulisan, karena 

keterbatasan kemampuan penulis sebagai manusia yang tidak lepas dari kekurangan. 

Oleh karena itu, dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya 

menunjang terhadap kesempurnaan tesis ini. 

Penulis berharap, semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis 

pribadi dan umumnya bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai 

pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kepuasan kerja serta dampak terhadap 

kinerja karyawan pada Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid di Bandung. 

Selesainya tesis ini, tidak lepas dari dukungan dan bantuan kedua orang tua 

penulis yang tersayang dan dari dosen pembimbing penulis yaitu Dr. Rahma 

Wahdiniwaty, Dra., M.Si yang sangat baik, tegas, cantik, penyabar serta dari berbagai 



pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih dan hormat serta penghargaan 

yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, Dr. Rahma Wahdiniwaty, 

Dra., M.Si selaku dosen pembimbing penulis dan berbagai pihak diantaranya : 

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT., selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia. 

2. Dr. Rahma Wahdiniwaty, Dra., M.Si, selaku Dekan Fakultas Pasca Sarjana 

Universitas Komputer Indonesia.  

3. Dr. Ir. Deden A. Wahab Sya’roni, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister 

Manajemen Fakultas Pasca Sarjana Universitas Komputer Indonesia dan selaku 

Dosen Wali. 

4. Seluruh dosen Program Studi Magister Manajemen Fakultas Pasca Sarjana 

Universitas Komputer Indonesia 

5. Santi Yulianti, A.md., Selaku Sekretaris Dekan Pasca Sarjana Universitas 

Komputer Indonesia 

6. A Tatang dan Pak Sarip  selaku kru Pasca Sarjana Universitas Komputer 

Indonesia 

7. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) selaku Pembina Koperasi Pondok Pesantren 

Daarut Tauhiid, yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk melakukan penelitian. 

8. Peri Risnandar selaku ketua Pengurus Koperasi Pondok Pesantren Daarut 

Tauhiid, yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

melakukan penelitian. 

9. Yayah Juariah selaku Manager Keuangan dan Marketing Koperasi, yang telah 

bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

10. Staff Koperasi Pondok Pesantren Daarut Tauhiid, atas bantuan yang telah 

diberikan kepada penulis. 

11. Kakek, nenek, Mamah tertua, Kakak-kakak dan Adik-adik penulis atas segala 

do’a restu, penyemangat, dan dorongan yang tiada henti. 



12. Seluruh pihak baik keluarga, saudara ataupun teman-teman yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan motivasi, inspirasi, 

semangat serta doa yang tulus dan ikhlas sehingga dapat membantu penulis 

dalam memperlancar proses pembuatan tesis ini. 

Kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan doa yang terbaik, 

mudah–mudahan Allah SWT memberikan balasan atas amal yang telah diberikan, 

Amin Yarobal Alamin. 

 

Bandung, 19 Agustus 2019 
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