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KATA PENGANTAR 

 

 

 Alhamdulillahi Rabbil‘Alamin, dengan segala kerendahan hati, penulis 

panjatkan  panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,  karena atas izin, 

rahmat serta hidayah-Nya, penulisan Skripsi yang berjudul “PENGARUH 

TUNJANGAN DAN PENYEDIAAN PELAYANAN KERJA TERHADAP 

KEPUASAN KERJA TEAM PACKING PT. ARKELINDO BARA 

SEJAHTERA” dapat diselesaikan. 

Dalam penyajian Skripsi ini penulis menyadari masih belum mendekati 

kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi dan saran 

yang sifatnya membangun sebagai bahan masukan yang bermanfaat demi 

perbaikan dan peningkatan diri dalam bidang ilmu pengetahuan. 

Penulis menyadari, berhasilnya studi dan penyusunan Skripsi ini tidak 

terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan do’a 

kepada penulis dalam menghadapi setiap tantangan, sehingga sepatutnya pada 

kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan dan do’a yang tulus 

sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini. 

2. Dr. Nundang Busaeri Ir. M.T., selaku Rektor Universitas Tasikmalaya 

3. Prof. Dr. H. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si. Ak., CA., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang selalu membimbing 

dan mengarahkan penulis. 

4. R. Lucky Radi Rinandiyana, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya  
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5. Gusti Tia A., S.E., MM. selaku Koordinator Program Studi S-1 Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya  

6. H. Epi Dani Harison, S.E., M.P., selaku dosen pembimbing I, terimakasih 

telah bersedia menyisihkan waktu dan bimbingan selama penulis menyusun 

dan menyelesaikan Skripsi. 

7. Dian Kurniawan, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing II, terimakasih telah 

bersedia menyisihkan waktu dan bimbingan selama penulis menyusun dan 

menyelesaikan Skripsi 

8. Prof. Dr. Deden Mulyana, S.E., M.Si., selaku dosen penguji I, terimakasih 

telah bersedia menyisihkan waktunya 

9. Dewi Permatasari, S.E., M.M., selaku dosen penguji I, terimakasih telah 

bersedia menyisihkan waktunya 

10. Seluruh staf dosen dan SBAP Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi 

11. Serta rekan-rekan seperjuangan tercinta yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu yang memberikan motivasi sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.  

Hanya rasa syukur yang dapat dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan anugerah-Nya dalam penyusunan usula penelitian ini, sekali lagi 

penulis berterimakasih kepada pihak yang telah membantu, semoga usaha tersebut 

dicatat sebagai amal shaleh dan dibalas pahala oleh-Nya, Aamiin.  

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi 

penulis dan umumnya bagi para pembaca. 

 

Tasikmalaya, Juli 2022 

            Penulis 

 


