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KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : PENGARUH KESELAMATAN DAN 

KESEHATAN KERJA (K3) DAN BEBAN KERJA TERHADAP 

KEPUASAN KERJA (Survey Pada Operator Tenaga Kerja Bagian Produksi 

CV Sukahati Pratama Tasikmalaya). 

 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan program sarjana Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari 

kesalahan dan jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penulisan maupun tata 

bahasanya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki penulis baik 

dalam hal pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran 

yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dimasa yang 

akan datang. 

 Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dorongan 

dan bantuan yang telah diberikan secara langsung maupun tidak langsung 

sehingga selesainya penulisan naskah skripsi  ini. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda Alm. Abdul Hai dan Ibunda Nurul Huda 

yang selalu memberikan semangat, doa, motivasi dan dukungan baik secara 

moril maupun materil serta kasih sayang yang tulus kepada penulis. 
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2. Dr. Ir. Nundang Busaeri., MT., selaku Rektor Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya; 

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

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya; 

4. DR. Apip Supriadi, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

5. Dr. Hj. Iis Surgawati, Dra., M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

6. Hj. Elis Listiana Mulyani, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya; 

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

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya; 

8. Gusti Tia Adriani, S.E., M.M. selaku Kordinator Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya dan dosen 

pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis 

dalam menyelesaikan naskah skripsi ini; 

9. H. Epi Dani Harison S.E., M.P. selaku dosen pembimbing I yang selalu 

memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini; 

10. Indi Ramadhani, S.E., M.M. selaku dosen wali kelas Manajemen C angkatan 

2018 yang selalu memotivasi dan memberi arahan selama penulis menimba 

ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi; 

11. Prof. Dr. H. Kartawan, S.E., M.P., selaku penguji 1 yang telah memberikan 

arahan dan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penulis untuk 
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menghasilkan karya ilmiah yang bermakna; 

12. Dr. Edy Suroso , S.E., M.Si., selaku penguji 2 yang telah memberikan arahan 

dan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penulis untuk menghasilkan 

karya ilmiah yang bermakna; 

13. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang 

telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan 

seluruh staf SBAP yang selalu sabar melayani segala administrasi selama 

proses penelitian ini. 

14. Sahabat saya (Novita Permata Sari & Aisya Kartika) terimakasih atas 

dukungannya selama ini; 

15. Sahabat selama perkuliahan (Nissa R, Nisa, Siti Salwa, Umi, Risna, Sindy) 

terimakasih atas semua bantuan, motivasi, dan dukungannya selama ini; 

16. Teman seperjuangan selama mengerjakan skripsi (Destya Ramadhanty) 

terimakasih selalu menguatkan, memotivasi, dan memberikan semangat 

selama penyusunan skripsi ini; 

17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu 

dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. 

 Semoga Allah SWT mengaruniakan karunia dan rahmat-Nya dan membalas 

segala kebaikan dengan balasan yang setimpal. Semoga naskah skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua, Aamiin. 

      Tasikmalaya, Juni 2022 

 

 

         Penulis 


