KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas
rahmat dan karunia-Nya dan tidak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurahkan
untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para
sahabatnya sehingga peeliti dapat menyelesaiakan skripsi yang berjudul
“PENGARUH

MANAJEMEN

PENGETAHUAN,

PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA MANUSIA DAN SIKAP KERJA TERHADAP KINERJA
KARYAWAN”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam
menempuh jenjang SI Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Univesitas Komputer Indonesia.
Selam proses penulisa skripsi ini, penuli banyak mendapatkan bantuan dari
berbagai pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, bimbingan, serta
dorongan semangat pada penulis. Atas segala petunjuk, bimbingan dsn dukungan
yang telah penulis dapatkan maka kesempatan ini penulis ingin mengucapkan
banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Dr. Ir. H. Eddy Suryanto Soegoto selaku Rektor Universitas Komputer
Indonesia.
2. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec.Lic. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi
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3. Dr. Lita Wulantika, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen.
4. Dr. Raeni Dwi Santy, SE., M.Si selaku Koordinator Sidang.
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5. Isniar Budiarti, SE., M.Si. Selaku pembimbing yang telah memberikan arahan,
saran, kebijakan dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis
serta memberikan motivasi untuk membantu kelancaran dalam membuat
skripsi ini.
6. Dosen–dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia yang telah mengajarkan banyak hal kepada
penulis.

7. Kepada Nasikin Ayahanda dan Kurnesih Ibunda tercinta dan Vionia kaka
tersayang yang dengan tulus selalu mendoakan, memberikan dorongan moril
dan materil, masukan, perhatian, dukungan sepenuhnya, dan kasih sayang
yang tidak ternilai dan tanpa batas yang telah kalian berikan
8. Sahabat sepanjang masa Rosita, Rotua, Imelda, Zahra, Risni, Masayu, Elma
Rani yang telah membantu, menyemangati penulis untuk menyelesaikan
kegiatan dan skripsi ini.
9. Rekan-rekan MN 7 program studi manajemen 2015 yang memberikan
semangat serta masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan juga kepada selutuh pihak yang namanya tidak disebutkan diatas namun
sanagt membantu penulis sesame penyusun skripsi ini.
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Akhir kata penulis mengucapakan terimakasih kepada seluruh pihak yang
telah turut serta membantu penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini dan
semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya
dab pembaca umumnya. Semoga semua bantuan, dorongan bagi bimbingan yang
telah diberikan itu akan mendapat balasan yang lebih segalanya dari Allah SWT.
Aamin yaa robbal a’lamin.
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