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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahirobbil’alamin. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan Naskah Skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Kepemimpinan, Beban Kerja, dan Upah Terhadap Kepuasan Kerja Tim 

Produksi PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis”. Shalawat beserta 

salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga tak lupa 

kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku 

umatnya. 

 Naskah skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar sarjana manajemen pada program studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Penulis menyadari 

bahwa penulisan naskah skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini 

disebabkan semata-mata karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman 

penulis. Namun, atas dukungan, bimbingan, bantuan, nasehat dan doa dari 

berbagai pihak yang begitu besar manfaatnya bagi penulis, akhirnya penulisan 

skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis 

mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:  

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Anang dan Ibu Oom) yang tak henti-

hentinya memberikan doa terbaik untuk penulis, dan dengan kerja 
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kerasnya yang selalu memberikan dukungan secara materil dan formil, 

serta tidak pernah mengenal lelah dalam mewujudkan impian penulis 

hingga penulis sampai pada tahap ini. 

2. Dr. Nundang Busaeri, Ir., M.T. 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. Hj. Elis Listiana Mulyani, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya sekaligus 

dosen wali yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan. 

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

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

6. Gusti Tia Ardiani, S.E., M.M. selaku Koordinator Program Studi S1 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. 

7. H. Epi Dani Horison, S.E., M.P. selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama proses 

penulisan skripsi ini.  

8. Alfin Nur Fahmi Mufreni, S.E., M.T. selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama proses 

penulisan skripsi ini.  
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9. H. Asep Budiman, S.E., M.P. selaku Dosen Penguji I yang telah 

memberikan masukan-masukan yang membangun dan bermanfaat bagi 

penulis. 

10. Deasy Lestary Kusnandar, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji II yang telah 

memberikan masukan-masukan yang membangun dan bermanfaat bagi 

penulis. 

11. Seluruh dosen, staff, dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang telah membantu dan memberikan 

ilmu kepada penulis. 

12. Pihak PT. Arkelindo Bara Sejahtera Kabupaten Ciamis yang telah 

memberikan kesempatan dan informasi, terima kasih atas bantuan dan 

kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian.  

13. Desi Awalia, S.E. yang telah dengan sabar mendengarkan keluh kesah, 

memberikan saran, dukungan serta nasehat selama penulisan skripsi ini. 

14. Nanda Rahmatin, Destya Ramadhanty, Nandini Ayu Lestari, dan Annisa 

Carolina Dewi yang senantiasa membersamai dan mendukung penulis dari 

masa awal perkuliahan sampai pada penulisan skripsi ini. 

15. Teman-teman seperjuangan Manajemen A 2018 dan teman-teman KKN 

yang telah memberikan dukungan kepada penulis. 

16. Teman-teman konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia 2018 dan 

teman-teman satu bimbingan, terima kasih atas dukungan dan 

kebersamaannya melewati seluruh proses hingga bisa menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 
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17. Semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan, dukungan dan 

saran dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu. 

18. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in 

me, I wanna thank  me for doing all this hard work, I wanna thank me for 

having no days off, I wanna thank me for never quitting,  for just being me 

at all times.  

Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha membalas semua 

kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar 

disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Akhir kata, penulis 

berharap penulisan naskah skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis 

dan umumnya bagi pembaca. Aamiin. 

 

Tasikmalaya, Juli 2022 

  

 

 Ai Siti Nurhasanah  


