KATA PENGANTAR

Asslamu’alaikum Wr,Wb.
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat
dan Karunia-Nya, yang telah memberikan segala kekuatan, kemampuan, dan
kelancaran kepada penulis untuk melakukan penelitian dan dapat menyelesaikan
skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Prestasi Kerja, Promosi Jabatan dan
Pengalaman Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Jaswita
Jabar”. Maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu
syarat dalam menempuh program strata satu.
Selama pelaksanaan penelitian ini penulis mendapat bimbingan, arahan, serta
dukung dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada
penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, terutama kepada:
1. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas Komputer
Indonesia.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor 1
Universitas Komputer Indonesia.
3. Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, SE., Spec. Lic selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia.
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4. Ibu Dr. Lita Wulantika, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
5. Ibu Dr. Raeni Dwi Santi., SE., M.Si selaku ketua Kordinator Skripsi
6. Ibu Isniar Budiarti, SE.,M.Si

selaku dosen pembimbing, yang telah

memberikan bimbingan, saran dan nasehatnya selama penyusunan laporan
usulan Penelitian ini..
7. Prof. Dr.Hj. Umi Narimawati Dra., SE., M.Si Dan Dr. Lita Wulantika SE.,
M.Si selaku penguji sidang, yang telah memberikan saran dan nasehat kepada
penulis.
8. Ibu Silviani Agustin, SE., MM selaku pembimbing yang telah memberikan
arahan dan bimbingan kepada penulis dan yang telah menerima penulis untuk
melaksanakan Usulan Penelitian di PT. Jaswita Jabar.
9. Ibu Dian Iryanti, selaku Staf Sdm Ho yang telah memberikan kesempatan
penulis untuk melaksanakan Usulan Penelitian pada PT. Jaswita Jabar.
10. Seluruh Staf Dosen dan pegawai Universitas Komputer Indonesia khususnya
pada Program Studi Manajemen.
11. Untuk Ibu (Karniah) dan Bapak (Agus Juhana), yang senantiasa memberikan
kasih sayang dan cinta yang besar bagi penulis, juga tiada hentinya
memberikan dorongan motivasi, serta restunya.
12. Riza Maulidyani yang selalu memotivasi dan memberikan semangat
13. Seluruh teman-temanku seperjuangan di Fakultas Ekonomi Khususnya
program Studi Manajemen (Mn-5) Angkatan 2015 Dan Fachri, Dicky, Ikoh,
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Masayu. Yang tidak mungkin disebutkan satu persatu terima kasih atas
semua bantuan yang kalian berikan kepada penulis baik bantuan moril, materi
dan doanya.
Dengan Keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, penulis menyadari
bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat
kekurangan dan kelemahan, walupun demikian penulis telah berusaha semaksimal
mungkin untuk mendpat hasil yang optimal.
Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan baik itu koreksi, kritik dan
saran yang membangun dari berbagai pihak sehingga menjadi bahan masukan bagi
penulis untuk peningkatan di masa yang akan datang.
Akhir kata penulis mengharapkan penyusunan skripsi ini dapat bermafaat bagi
semua pihak dan juga semoga Allah SWT membalas semua pihak yang telah
membantu.
Bandung, Agustus 2019
Penulis
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