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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya 

penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “PENGARUH GAYA 

KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP KINERJA APARATUR DI 

KECAMATAN CIHAMPELAS KABUPATEN BANDUNG BARAT”. 

Penelitian memberikan banyak pengalaman serta tambahan ilmu yang berharga 

bagi peneliti sehingga dapat menjadi bekal hidup dikemudian hari. Demikian pula, 

dengan penuh kerendahan hati serta kesadaran diri, peneliti menyadari bahwa 

masih sangat banyak kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Maka dari itu, 

Peneliti mengharapkan ketulusan hati agar berkenan untuk memakluminya. 

 Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi manfaat kepada semua 

pihak, khususnya pada mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan. Tanpa 

adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak peneliti belum tentu mampu 

menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Assoc. Prof. Dr. Lilis Puspitawati, SE, M.Si., AK., CA selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia. 

2. Dr. Nia Karniawati., S.IP., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer 

Indonesia Bandung. 
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3. Dr. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si. sebagai wali dosen yang selalu 

memberikan semangat untuk mengerjakan penelitian skripsi ini. 

4. Tatik Rohmawati., S.IP., M.Si sebagai Dosen Pembimbing  yang telah 

memberikan pengarahan kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian ini. 

5. Dr. Tatik Fidowaty., S.IP., M.Si sebagai Ketua Sidang yang telah 

memberikan arahan dan pengujian saat sidang sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian ini. 

6. Dr. Nia Karniawati., S.IP., M.Si., sebagai Penguji yang telah memberikan 

arahan dan pengujian saat sidang sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian ini. 

7. Drs. Jajang Nuryana Arifien sebagai Camat di Kecamatan Cihampelas 

Bandung Barat yang telah memberikan waktunya untuk mengizinkan 

penelitian. 

8. Seluruh Aparatur di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat 

sebagai responden yang bersedia mengisi angket yang di sebar oleh 

peneliti. 

9. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa serta memberikan dukungan 

baik moril dan materil pada peneliti sehingga tulisan ini bisa di selesaikan 

dengan baik. 

10. Seluruh Rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak membantu serta 

memberi dorongan dan semangat. 
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11. Seluruh Rekan Rekan di Bothrame Crew yang sudah memberikan 

semangat sehinggga peneliti ini terselesaikan. 

12. Seli Lestari yang selalu terus mendoakan dan memberi semangat sehingga 

penelitian ini dapat terselesaikan. 

13. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penelitian yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, semoga amal dan ibadahnya 

yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. 

 

Semoga laporan yang telah di buat ini dapat berguna bagi semua 

pihak dan semoga kita diberikan kemudahan atas segalanya, Aamiin 

yarobbalalamin 

 

Bandung, 9 April 2021 

Peneliti 

 


