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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa , atas segala
kasih dan sayang, hikmat akal fikiran dan atas segala kemudahan. Hanya karena
rahmat, karunia, dan berkah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Usulan
Penelitian yang berjudul “Motivasi Kerja dan Displin Kerja Terhadap Efektivitas
Kerja Pegawai Pada Staff Administrasi PT Sanbe Farma Bandung. Usulan
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Tidak sedikit hambatan yang dihadapi oleh penulis, akan tetapi berkat bantuan,
bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak, baik berupa moral maupun materil,
akhirnya penulis dapat mengatasi berbagai hambatan tersebut. Penulis menyadari
bahwa proses penyelesaian Skripsi ini baik dalam penulisan, tata bahasa, maupun
sistematika penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis
mengharapkan adanya koreksi, saran serta tanggapan dari semua pihak tentang
Skripsi ini. Akhirnya, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya
dan pembaca pada umumnya, juga bisa menjadi inspirasi bagi pembelajaran
selanjutnya.
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