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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini yang berjudul Pengaruh Upah Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Feeder di CV. Dunan Pratama Kecamatan Cipatujah Kabupaten 

Tasikmalaya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

karena terbatasnya pengetahuan, kemampuan serta pengalaman yang penulis 

miliki. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis sendiri maupun pihak lain yang memerlukan. 

 Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

pengarahan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan 

ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Kedua orang tua, penulis yang tercinta, terima kasih atas doa, pengorbanan dan 

kasih sayangnya selama ini. 

2. Prof. Dr. Ir. H. Rudi Priyadi. M.S., Selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

3. Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., Selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Silliwangi Tasikmalaya. 

4. Gusti Tia Ardiani, S.E., M.M. selaku Koordinator Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. 
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5. H. Epi Dani Horison., S.E., M.P., selaku Pembimbing I yang telah sabar 

membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Alfin Nur Fahmi Mufreni., S.E., M.T., selaku Pembimbing II yang telah sabar 

memberikan bimbingan, saran serta pengarahan kepada penulis sampai 

terselesaikannya skripsi ini 

7. Seluruh staf dosen pengajar serta segenap karyawan, dilingkungan Fakultas 

Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang telah banyak membantu 

selama penyusunan skripsi ini.  

8. CV. Dunan Pratama Cipatujah Tasikmalaya yang telah membantu penulis untuk 

memberikan informasi terkait dengan penelitian. 

9. Suami saya Ersan Budiyanuar, S.P. yang selalu ada setiap saat dan memberikan 

support system yang tak henti. 

10. Adik saya Intan Astrida yang sangat baik selalu menyempatkan waktunya untuk 

membantu penulis walaupun sedang sibuk oleh perkuliahan kedokteran. 

Rasa hormat dan terima kasih yang mendalam bagi semua pihak yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala dukungan dan do’a-nya, semoga 

Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, 

Amiin. 

Tasikmalaya,  Januari 2022 
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