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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur kita panjatkan kepada Rabbul Izzati yang telah mengatur  

roda kehidupan pada porosnya dengan keteraturan, dan hanya kepada-Nyalah kita  

menunudukkan hati dengan mengokohkan keimanan dan Izzah kita dalam 

keridhoan- Nya. Karena berkat Rahman dan Rahim-Nya pula penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul ”Penilaian Prestasi Kerja dan 

Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan di PT. PG. Rajawali II 

Unit PG. Tersana Baru Cirebon” ini bisa terselesaikan dengan baik.  Sholawat 

dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu  Rasulullah 

Muhammad saw, karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan  kehidupan 

yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang  didasarkan pada 

iman dan Islam.   

Dengan penuh rasa syukur, saya sebagai peneliti menyampaikan ucapan  

terimakasih dan teriring doa kepada semua pihak yang telah membantu demi  

kelancaran skripsi  ini. Secara khusus peneliti sampaikan kepada: 

1. Bunda Dr. Hj. Rr. Rachmawati, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing skripsi 

yang telah  meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan 

banyak masukan, motivasi, serta ilmu pengetahuan yang baru bagi penulis  



 

vi 
 

guna proses penyelesaian serta perbaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT 

selalu memberikan kesehatan dan rizki yang tiada hentinya kepada beliau.  

2. Ibunda tercinta dan tersayang Haryati yang dengan segala ketulusannya  

senantiasa mendoakan, membimbing, mengarahkan, memberi kepercayaan, 

dan  dukungan kepada penulis baik materi, moril maupun spiritual.  

3. Ibu Prof. Dr. Ina Primiana, SE.,MT selaku Ketua STIE Ekuitas Bandung 

beserta stafnya yang senantiasa  memberikan pelayanan dengan baik.  

4. Bapak Dr. rer. nat. Martha Fani Cahyandito, SE., M. Sc., CSRS selaku wakil 

ketua I STIE Ekuitas Bandung. 

5. Bapak Dr. H. Herry Achmad Buchory, Drs., SE., MM  selaku wakil ketua II 

STIE Ekuitas Bandung. 

6. Bapak Dr. Sudi Rahayu, SE., MM selaku Wakil Ketua III STIE Ekuitas 

Bandung. 

7. Bapak Dr. Anton Mulyono Azis, ST., MT selaku ketua Prodi S1 Manajemen. 

8. Ibu Maya Irjayanti, SE,. MBA selaku sekretaris Prodi S1 Manajemen STIE 

Ekuitas Bandung. 

9. Seluruh Dosen STIE Ekuitas Bandung beserta Staf, yang telah turut 

membantu serta memberikan dukungannya  dalam proses penyusunan skrpsi  

ini.   

10. Rudi Hartono yang senantiasa selalu memberikan semangat secara moril dan 

spiritual dalam penyusunan skripsi ini. 

11. Bapak Agus Supriyono selaku General Manajer PG. Tersana Baru yang telah 

menerima penulis  untuk melakukan penelitian.  
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12. Bapak M.Sulkhanrokhiem., S.Psi selaku pembimbing penulis di PG. Tersana 

baru yang telah membimbing penulis dalam memberi arahan penelitian. 

13. Seluruh Staf karyawan PG. Tersana Baru yang tidak dapat saya sebutkan  

semuanya yang senantiasa membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi 

ini. 

14. Teman-temanku beserta sahabatku  Dea, Ratih, Indah, Nindia, Fitri Apriliani, 

Rivandi Hilman dan Manajemen 4 beserta teman-teman di STIE Ekuitas 

Bandung, yang senantiasa  mendukung dalam penyusunan skripsi ini.  

15. Teman-teman satu kost Ina, Dinar, Teh Novi, Tiwi, Liska, Dewi yang 

senantiasa  mendukung dalam penyusunan skripsi ini.   

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih  

jauh dari kesempurnaan, oleh karena keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti.  

Oleh sebab itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan  

demi penyempurnaan skripsi ini.  

Dan saya berharap dengan penelitian ini dapat menambah wawasan,  

kompetensi serta pengetahuan bagi seluruh mahasiswa khususnya penulis yang 

nantinya berguna saat terjun di dunia kerja. Terakhir semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.   

 

                                                                                   Bandung, 05 Februari 2015   

          

                                                                                                       Penulis   


