
KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji  syukur  penulis  panjatkan  ke  hadiran  ALLAH  SWT,  karena  atas

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  Dengan judul  “Pengaruh

Mutasi, Stres Kerja dan Kompensasi terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada

Subbagian  Urusan  Dalam Biro Umum Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa

Barat”  disusun  guna  memenuhi  syarat  kelulusan  dalam  memperoleh  gelar

Sarjana  (S1)  pada  Program Studi  Manajemen,  Fakultas  Ekonomi,  Universitas

Komputer  Indonesia  (UNIKOM)  Bandung.  Selama  penyusunan  skripsi  ini,

penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua serta keluarga

yang  selalu  memberikan  dukungan  baik  moral  dan  materi. Tidak  sedikit

bimbingan  dan  bantuan  dari  berbagai  pihak,  khususnya  kepada  pembimbing

skripsi Dr.  Rizki  Zulfikar,  SE.,  M.Si yang  telah  meluangkan  waktu  disela

kesibukan beliau sebagai Dosen untuk memberikan bimbingan, arahan, dukungan

dan  motivasi  untuk  dapat  menghasilkan  karya  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh

orang lain,  sehingga dapat  diselesaikannya  skripsi  ini  dengan tepat  waktu dan

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan UNIKOM. Selanjutnya dengan rasa tulus

penulis  ingin  mengucapkan  terimakasih  kepada  semua  pihak  yang  telah

memberikan dorongan dan semangat baik berupa material maupun spiritual yaitu
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1. Assoc.  Prof.  Dr.  Ir.  Eddy  Suryanto  Soegoto,  M.Sc.  selaku  Rektor

Universitas Komputer Indonesia.

2. Prof.  Dr. Hj.  Umi Narimawati,  Dra.,  SE, M.Si.,  selaku Wakil  Rektor  I

Universitas Komputer Indonesia dan sebagai Dosen Penguji I.

3. Prof.  Dr. Hj.  Dwi  Kartini, SE.,  Spec. Lic.  selaku  Dekan  Fakultas

Ekonomi. 

4. Dr. Lita  Wulantika, SE.,M.Si  selaku Ketua  Program Studi  Manajemen

Universitas  Komputer  Indonesia  dan  Dosen  Wali  penulis  yang  banyak

memberikan arahan.

5. Dr. Raeni Dwi Santy, SE., M.Si selaku Ketua Sidang Skripsi Manajemen

Universitas Komputer Indonesia. 

6. Isniar Budiarti, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji-I yang telah memberikan

masukan dan saran.

7. Arjuna  Rizaldi,  S.E.,  M.A  selaku  Dosen  Penguji-II  yang  telah

memberikan masukan dan saran.

8. Seluruh  Dosen  pengajar  yang  telah  memberikan  ilmu  kepada  penulis

mudah-mudahan ilmu yang diajarkan bermanfaat dan menjadi amal kebaikan.

9. Terimakasih untuk kedua orangtua Mama Carkiman dan Mimi Kartinih

ataupun keluarga  yang  telah  memberikan  dukungan  melalui  doa,  moril

maupun materil.

10. Terimakasih kepada pihak UNIKOM yang bantuan dan kepercayaan yang

diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
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11. Seluruh rekan-rekan Manajemen-7 angkatan 2014, yang telah membantu

memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

12. Terimakasih kepada  ALUMNI UNIKOM yaitu:  Azmi,  Rezha,  Agis dan

Kamal yang sudah memberi masukan dan saran.

13. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di Skripsi Ganjil ini yaitu:

Gungun teman kontrakan yang banyak mmbantu, Faisal yang telah mebantu

dalam  mendapatkan  data  perusahaan,  Subhana  seperjuangan  pembimbing,

Saing, Chandra (comet),  Luthfi,  Dias,  Lela dan Mizi yang telah mambantu

dan menyediakan pemesanan bunga.

14. Terimakasih kepada rekan rekan  kontrakan Apart Lt.2 yaitu:  Saldi yang

selalu boral dalam memberi perlengkapan kontrakan yang habis dalam waktu

satu  tahun  lebih  dan  Ozan  telah  membantu  dalam  menjaga  kebersihan

kontrakan.

15. Terimakasih kepada Yeni Septiyani, S.E yang telah membantu dan tidak

pernah cape dalam memberi semangat sampai selesainya penyusunan skripsi

ini.

16. Terimakasih kepada bapak Adi dan bapak Ahmad selaku pegawai  Biro

Umum Sekretariat Provinsi Jawa Barat yang telah membantu banyak dalam

penyusunan skripsi ini.

17. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan

satu-persatu  terima  kasih  atas  dorongan,  do’a,  serta  motivasi  yang  sangat

berharga bagi penulis. 
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Akhir kata penulis sampaikan bahwa ilmu yang bermanfaat akan menjadi

penolong  kita  diakhirat.  Meski  jauh  dari  kesempurnaan,  mudah-mudahan

skripsi yang penulis susun ini dapat memberikan manfaat  bagi diri  penulis

pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis,

Bandung, 11 Maret 2019

Andriyanto
            NIM. 21214295    
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