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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SubhanahuWaTa’ala yang telah memberikan 

nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga 

Penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah Usulan Penelitian Manajemen Sumber 

Daya Manusia dengan judul “Model Kinerja melalui Kemampuan dan 

Pengalaman Kerja Karyawa pada Universitas Komputer Indonesia”. 

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis merasa masih banyak 

kekurangan baik pada teknik penulisan maupun materi, mengingatakan 

kemampuan yang kami miliki. Untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat 

kami harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih jauh dari kata 

sempurna karena masih terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan 

keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dari segi cara pengetahuan dan 

kemampuan, oleh sebab itu peneliti mengharapkan adanya kritik serta saran yang 

membangun agar dalam penyusunan karya tulis lainnya dapat menjadi lebih baik.  

Proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat 

bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak baik moril maupun materil, 

terutama kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., SE., M.Si. Selaku 

Dosen Pembimbing.  

Selain itu, penulis akan mengucapkan banyak terimakasih kepada :  

1. Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T, selaku Rektor 

Universitas Komputer Indonesia.  
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2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec. Lic, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Komputer Indonesia.  

3. Dr. Raeni Dwi Santy, SE., M.Si selaku Wali Dosen dan Ketua Program Studi 

Manajemen Universitas Komputer Indonesia. 

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

Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. 

5. Rismaya, S.Sos. dan Karina Octora Fauzia, S.Ikom selaku Sekretaris Jurusan 

Manajemen. 

6. Universitas Komputer Indonesia, yang ikut membantu dan terlibat dalam 

penyusunan laporan skripsi ini.  

7. Kepada Ibu yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan yang 

tidak ternilai harganya kepada penulis 

8. Kepada Ayah yang selalu memberikan motivasi, semangat dan duungan yang 

tidak ternilai harganya 

9. Kepada Ai Gita yang selalu memberikan semangat dalam perkuliahan dan 

menyelesaikan skripsi ini 

10. Kepada Sahabat – Sahabat saya Benny Pandu K, Friza Lucky, Irman 

Firmansyah, Ade Ipan, Anugrah Rizky yang telah menemani saya skripsi di 

semester ganjil ini 

11. Kepada Sahabat – Sahabat  Koboy Kampus yang telah menemani selama 

perkuliahan dan memberi semangat yang luar biasa 

 

 

 


