
KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb  

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat, taufik serta hidayah – Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian 

serta menyelesaikan penulisan tugas skripsi yang berjudul “Pengaruh Kecerdasan 

Emosional dan Efikasi Diri Terhadap Stress Kerja (Suvey pada karyawan 

PERKEBUNAN TEH MALABAR PTPN VIII NUSANTARA )” 

 Dalam Penyusunan ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, 

dukungan dan doa dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Arjuna Rizaldi, SE., MA, selaku dosen 

pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan 

pengarahan, penjelasan dan saran selama penyusunan tugas skripsi  kepada penulis. 

Serta dukungan yang diterima dari berbagai pihak telah meringankan dan 

memudahkan penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini. Oleh karena itu 

pada kesempatan inilah dengan segenap rasa tulus penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada :  

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

Komputer Indonesia.  

2) Assoc. Prof. Dr. Elly Suhayati, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 

3) Dr.Linna Ismawati, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 



4) Dr.Raeni Dwi Santy, SE.,M.Si. selaku Ketua sidang skripsi Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. 

5) Prof.Dr.Hj. Umi Narimawati, DRA., SE., M.SI. selaku penguji 1 sidang usulan 

penelitian program studi manajemen fakultas ekonomi dan bisnis Universitas 

Komputer Indonesia 

6) (Dr. Isniar Budiarti, SE., MSI. selaku penguji 2 sidang usulan penelitian 

program studi manajemen fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Komputer 

Indonesia 

7) Trustorini Handayani, SE.,M.Si., selaku Dosen Wali Manajemen-3 yang selalu 

memberikan motivasi dan informasi yang berhubunga dengan perkuliahan. 

8) Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Komputer Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada 

penulis. 

9) Teh Maya dan Teh Karin selaku Sekertariat Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. 

10) Tak lupa penulis sampaikan terimakasih tak terhingga kepada keluarga tercinta, 

Mamah, Ayah, Teteh dan Adik-adik, yang tidak henti memberikan do’a, 

semangat, serta dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas skripsi ini. 

11)  Gina Herlina selaku pacar yang tidak pernah henti memberikan semangat, do’a 

dan memberikan bantuan serta dukungan yang lain sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas skripsi ini.  



12) Serta untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian 

tugas Seminar ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 Penulis menyadari bahwwa dalam penyusunan tugas skripsi masih jauh dari 

kata sempurna. Hal ini tidak terlepas dari kekurangan dan pengalaman serta 

pemahaman penulis yang belum begitu luas, oleh karena itu penulis mohon 

maaf apabila dalam penyusunan tugas skripsi ini masih banyak kekurangan dan 

kesalahan. Maka dari itu, kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan 

agar tugas skripsi ini bisa jauh lebih baik. 

 Akhir kata penulis bergharap semoga usulan penelitian ini dapat berguna 

dan memberikan sumbangan pikiran bagi semua pihak yang membutuhkan. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.Bandung,     
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