KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan
karunia-Nya atas terselesaikannya usulan penelitian ini yang berjudul:“Pengaruh Lingkungan
Kerja Fisik Terhadap Kinerja Karyawan Gita Bawana Music Course Bandung.“
Dalam penyusunan usulan penelitian ini penulis mengalami berbagai kendala, tetap berkat
adanya bimbingan, bantuan serta dukungan dari Bapak aditya. Selaku pembimbing yang telah
memberikan bimbingan, arahan, saran, tenaga, dan pemikirannya, serta bersedia selalu
meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan laporan usulan penelitian
ini.
Proses penyusunan usulan penelitian ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai
pihak terutama kedua orang tua dan kakak tercinta yang selama ini selalu memberikan kasih
sayang, kesabaran, serta ketulusan do’a, pengertian perhatian, dukungan serta dorongan, semoga
Allah SWT selalu melindungi, mencintai dan melimpahkan rahmat-Nya.
Dalam kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih
yang sedalam-dalamnya kepada :
1. Aditya Wardhana, SE, MSi, MM. selaku dosen pembimbing yang meluangkan waktu, pikiran,
dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Romat Saragih, M.M dan Dr. Ir. Syarifuddin, MM selaku dosen penguji yang sudah
memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
3. Devilia Sari, ST.,MSM. selaku dosen wali penulis yang selama perkuliahan telah berkenan
memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Seluruh dosen dan staff Program Studi Administrasi Bisnis dan seluruh karyawan Fakultas
Komunikasi dan Bisnis yang secara langsung atau tidak langsung membantu kelancaran
penyusunan skripsi ini.
5. Kakak Windi selaku karyawan Gita Bawana Music Course Bandung yang telah memberikan
informasi untuk melengkapi data yang dibutuhkan selama penyusunan skripsi ini.
6. Keluarga penulis, khususnya Ayahanda Ir. Pian Sopian dan ibunda Hj.Imas Sumiati. adik dan
kakak penulis (Rifki Dwiman Hudiya dan Ilman Rasyadi Harridh) yang telah membantu doa
dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kakek dan Nenek penulis Enceng Effendi, Nana Djuhana, Alm dan Mimin Rukmini, Alm
yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat seperjuangan dan sepermainan penulis yaitu Hegy Agipta, Hibbatullah.
9. Sahabat masa SMP (Rifki, Khorru, Luthfi K, Luthfi, Nevy, Zulfa, Syifa) yang telah mewarnai
hari-hari penulis sejak SMP dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dalam
menyelesiakan skripsi ini.
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10. Sahabat Genesis (Rangga, Alif, Andi, Ibrahim Brata, Prima) yang telah mewarnai hari-hari
penulis sejak SMA dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dalam
menyelesiakan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan selama kuliah dan skripsi Hegy, Aldin, Agri, Amir, Hibba.
12. Teman-teman AB-38-02 yang menemani penulis selama melaksanakan perkuliahan di
Universitas Telkom.
13. Seluruh teman-teman Administrasi Bisnis angakatan 2014 yang berjuang bersama Penulis
dalam menyusun skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Seluruh pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan
dalam penyusunan skripsi ini.
Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal, juga hidayah-Nya
kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.

Bandung, 6 juni 2018
Hormat Saya,

Raka Dwiman Hudiya
1501144219

6

