
SANWACANA

Bismillahrrohmanirrohim,

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memeberikan rahmat,

hidayah dan ridha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul “Pengaruh Pelatihan dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT

Enseval Putera Megatrading Tbk Kantor Pusat Jakarta”. Dalam penulisan skripsi

ini, penulis mendapat bantuan, bimbingan, dorongan, serta saran dari berbagai

pihak, sehingga segala kesulitan dapat diatasi dengan baik.

Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis

menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Keluarga saya, Ayahanda Ristiawan dan Ibunda Aprita serta adikku

Nicholas tercinta yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi,

semangat, perhatiannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan

skripsi ini.

2. Bapak.Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu dan

memberikan izin dalam penelitian ini.

3. Ibu Hj. Aida Sari, S.E., M.Si. selaku ketua Jurusan Manajemen Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang dengan kesabaranya telah

membimbing dan mendidik kami menjadi seorang mahasiswa.



4. Bapak Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A. selaku pembimbing akademik yang

telah memberikan banyak motivasi, perhatian, semangat serta do’anya

kepada penulis dari awal penulis menjadi mahasiswa sampai saat ini.

5. Bapak Dr. Ribhan, S.E., M.Si. selaku pembimbing utama yang telah

membimbing, memberikan banyak saran dan dengan penuh kesabarannya

mengarahkan penulisan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Nova Mardiana, S.E., M.M. selaku pembimbing pendamping yang

telah banyak membimbing, mendidik, menasehati, mengarahkan dan

memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.

7. Ibu Yuningsih, S.E., M.M. selaku dosen penguji utama yang telah

memberikan kritik dan sarannya dalam penulisan ini. Serta telah

menyempatkan waktunya untuk hadir pada seminar terdahulu.

8. Bapak M. Yusuf selaku Supervisor dari PT Enseval Putera Megatrading

Tbk  yang telah memberikan izin tempat penelitian dan banyak bantuan

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Para Wanita Muslimah, Rama Dewi Fitrianti, Larasati Ahluwalia, Nerissa

Arviana, Mahardita Gracitra, Winy Fasa, dan Hestarina H.T yang telah

mewarnai hari-hari dimasa perkuliahanku selama ini semoga pertemanan

kita ini tetep terjaga selamanya di jalan yang benar, Amin.

10. FAJAR, Rahmadhi Mersyah, Adriana Anissa, Fitri Jasmine, Ari Dimas,

dan Firdaus Alam yang telah menyemangati dari awal sampai akhir

jalannya skripsi ini. Semoga kita tetap kompak dan koplak, Amin.



11. Manusia-manusia pembuat tawa, Devina Dolphin, Almira Bebi, Dwi

Duma, Ferly Pangeran Lampung yang telah membuat tawa di kala stres

melanda, semoga selalu seperti ini selamanya, Amin.

12. Penghuni Manajemen Sumber Daya Manusia, Any, Akil, Muli, Ilal, Rian,

Chyntia, Cisca, Alnia, Ucy, Viny, Tasya, Keny, Husa, Arman, Dirga,

Keke, Elisa dan lainnya, semoga kita sukses di kemudian hari, Amin.

13. Rekan-rekan Manajemen 2012, Abah Soleh, Wahid, Atsil, Heylin, Fida,

Mita, Diba, Anyi, Albet, Saput, Novi, Bule, Puput, Tari, Wenika dan

lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita semua sukses

di masa depan, Amin.

14. Serta seluruh insan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini yang tidak dapat dicantumkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan ini masih terdapat banyak

kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, segala masukan, kritik, dan saran

yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan pada

penulisan selanjutnya. Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT membalas

kebaikan kalian semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis

khususnya dan semua pembaca umumnya, Amin.

Bandar Lampung, November 2015
Penulis,

Firstiana Putri Kesumawardhani


