KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada allah SWT yang Maha Pemurah
lagi Maha Penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian dengan
lancar yang ber judul “Pengaruh Pembagian Kerja dan Pengawasan Kerja terhadap
Efektivitas Kerja Karyawan PT. Gadingmas Wirajaya Bandung”. Shalawat serta salam
semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, berserta
keluarganya, para sabahatnya dan teladan umat manusia hingga akhir zaman.
Usulan penelitian ini telah disusun dengan semaksimal mungkin dan
mendapatan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan
usulan penelitian ini. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada
semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan usulan penelitian ini. Atas
segala petunjuk dan bimbingan yang telah penulis dapatkan maka dalam kesempatan
ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Hj. Umi
Narimawati, Dra., SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu
dalam menyusun usulan penelitian ini.
Kemudian, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebasar-besarnya
kepada :
1. 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 dan
Bisnis Universitas Komputer Indonesia.
3. Dr. Lita Wulantika, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen
Universitas Komputer Indonesia.
4. Dr.Raeni Dwi Santy, SE., M.Si selaku Ketua Sidang Skripsi TA 2018-2019
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
5. Seluruh karyawan PT. Gadingmas Wirajaya yang telah mendukung penulis
untuk melakukan penelitian disana
6. Pak Ardi, Ibu Yeri, Ibu Indri yang telah memberikan bantuan penulis saat
melakukan penelitian
7. Ayah, Ibu, Kakak-kakak dan Keluarga Besar penulis yang telah memberikan
bantuan moral dan material serta do’a kepada penulis tanpa pamrih
8. Erviana Nurul Hidayati, sebagai wanita yang selalu mendampingi dan
mendukung penulis selama penyusunan ulusan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan program Studi Manajemen di Universitas
Komputer Indonesia
Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat kepada
penulis yang tidak dapat disebut satu-persatu.
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Laporan ini berisi kegiatan yang penulis alami selama proses melakukan
penelitian. Dengan laporan ini, penulis berharap semoga dapat bermanfaat untuk
banyak pihak, khusunya perusahaan dan pihak lainnya.
Penulis menyadari betul bahwa laporan ini belum sempurna, untuk itu saran
dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk
menyempurnakan laporan ini. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terimakasih
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Bandung, Agustus 2019
Penulis

Ceriana
NIM.21215144
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