KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam
dilimpahkan kepada jungjungan Nabi besar Muhammad SAW karena dengan
kekuasaan dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan
judul “Pengaruh Disiplin kerja, Kompetensi dan Penempatan Kerja terhadap
Kepuasan kerja Karyawan Pada PT. Jaswita Jabar ”. Skripsi ini dibuat untuk
memenuhi salah satu syarat memenuhi pengajuan Skripsi program studi manajemen
di Universitas Komputer Indonesia.
Penulis berusaha dengan segala kemampuan yang ada untuk menyajikan
dengan sebaik-baiknya, namun Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata
sempurna, adanya berbagai kelemahan baik dalam teknis penulisan maupun
penyajian laporan, hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan pengalaman dan
ilmu yang penulis miliki, namun penulis mendapat banyak dukungan, bimbingan
dan bantuan baik bersifat moril maupun materil dari berbagai pihak.
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Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar–
besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan
Skripsi ini, Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada :
1. Bapak Dr. Ir. H. Eddy Suryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas Komputer
Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor I
Universitas Komputer Indonesia dan selaku Dosen penguji Skripsi.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini SE., Spec.Lic., selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia.
4. Ibu Dr. Lita Wulantika, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
5. Bapak Dr. Rizki Zulfikar, SE., M.Si., selaku Dosen Wali yang telah banyak
meluangkan waktu guna membimbing, mengarahkan, dan memberikan
petunjuk yang sangat berharga demi selesainya penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ir. H. Sriwidodo Soedarso, B. M.Eng.,M,Mngt.,DBA Selaku dosen
pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan.
7. Ibu Dr. Raeni Dwi Santy, SE. M.Si. Selaku kordinator Skripsi Program Studi
Manajemen
8. Ibu Isniar Budiarti, SE., M.SI. selaku dosen Program Studi Manajemen dan
selaku dosen penguji Skripsi.
9. Segenap pemimpin dan Staff PT Jaswita Jabar khususnya kepada Ibu Silviani
agustin dan Ibu Dian Iryanti yang telah memberikan waktu, tenaga dan
bantuannya kepada penulis dalam menyusun Laporan Skripsi ini
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10. Kepada kedua orang tua penulis “Bapak Gatot dan Ibu Sutini” yang tidak
pernah lelah untuk mendoakan, membimbing dan memberikan motivasi untuk
kemudahan penyelesaian dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Kepada Kakak Andi, Dendi, Hanung yang selalu memberikan semangat dan
tidak lupa saudara-saudari keluarga besar di kampung selalu memberikan
suport, do’a dan memberi semangat dikala pusing dalam menyelesaikan
penyusunan Skripsi ini.
12. Teman-teman Manajemen angkatan 2015 khususnya MN3, yang saling
menyemangati dalam mengerjakan penyusunan Skripsi ini.
13. Kepada keluarga UBLETOZ ( Dicky, Ade, Indra, Ikoh) dan sahabatku Alae dan
Yano kalian luar biasa.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini, yang
tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Penulis berharap semoga Allah membalas segala budi baik dari semua pihak
yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini dan semoga Skripsi ini dapat
berguna bagi penulis khususnya dan pembaca serta pihak lain pada umumnya.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatu
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