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KATA PENGANTAR 

Assalamua’laikum Wr. Wb 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Skripsi ini dengan judul : “Pengaruh Stres Kerja dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Keinginan Berpindah Pada Staff PT. Dekatama Centra Kota 

Bandung Jawa Barat”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat 

menempuh Jenjang Studi Strata 1 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Komputer Indonesia(UNIKOM). 

 Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat 

kekurangan baik dari isi maupun tata bahasanya. Hal ini dikarenakan keterbatasan 

penulis dalam ilmu pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. 

Selain itu penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya 

bimbingan, dorongan, dan nasehat serta doa dan bantuan dari berbagai pihak 

terutama kedua orang tua penulis sehingga Skripsi  ini dapat diselesaikan. Selain 

itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimkasih kepada 

semua pihak yang telah membantu penulis, sehingga Skripsi  ini dapat diselesaikan 

tepat pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Assoc. Prof. Dr. Ir. Hj. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T, Selaku Rektor 

Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM).  
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2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec, Lic, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Komputer Indonesia. 

3. Isniar Budiarti, SE., M.Si, selaku dosen penguji. 

4. Muhammad Iffan, SE., M.Si. selaku dosen penguji 

5. Dr. Raeni Dwi Santy, SE.,M.Si, yang telah meluangkan waktunya untuk 

membimbing peneliti. 

6. Isniar Budiarti, SE., M.Si, selaku dosen wali 

7. Seluruh Dosen Pengajar dan staf Program Studi Manajemen di Fakultas 

Ekonomi Universitas Komputer Indonesia 

8. Seluruh Staf PT. Dekatama Centra Kota Bandung Jawa Barat yang telah 

memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian ini. 

9. Kedua orang tua, seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi, do’a 

dan dukungan yang tidak ternilai kepada penulis.  

10. Teman-teman Manajemen-3 2014, Fauzan Abdul Karim, Cepi Adinata Permana, 

Taufik Agam, Gressa, Danu, Rama, Yanuar, Sera, Habiba Octaviani Pakaya, 

Barudak Uyut, Bimbingan Bunda, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa 

saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan, saran, dan 

semangat dalam penyusunan skripsi ini. 

11. Dan kepada pihak-pihak lain yang telah begitu banyak membantu namun 

tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 Akhir kata, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah 

membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan 
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Skripsi  ini dan semoga bermanfaat dan memberikan pengetahuan khususnya bagi 

penulis dan umumnya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

   Bandung, April 2019 

 

 

Hanif Faishal Syarif Darsono 

          NIM. 21214084 

 
 


