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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur allhamdulillah saya ucapkan kepada kehadirat Allah SWT, 

yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Tidak lupa 

sholawat serta salam penulis limpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, 

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. 

Penulisan skripsi ini dengan judul : PERSEPSI KARYAWAN ATAS AUDIT 

MANAJEMEN SDM TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. SUMBER 

DAYA DIAN MANDIRI MALANG  

penyusunan skripsi ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program Strata satu (S1) jurusan 

Akuntansi. Oleh karena itu kegiatan ini sangat bermanfaat dan penting bagi 

penulis untuk mengasah ketrampilan dan pengetahuan yang selama ini dilakukan 

dalam perkuliahan, untuk belajar langsung ke dunia kerja sesungguhnya. 

Penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan 

dari berbagai pihak, maka penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada: 

1. Drs. Bunyamin, MM., PhD Ketua STIE Malangkucecwara. 

2. Dra. R.R. Widanarni Pujiastuti, Ak, M.Si. selaku Ketua jurusan program 

Akuntansi. 

3. Bapak DRS.Sonhaji, AK,MS,CA selaku Dosen Pembimbing yang telah 

membantu dan mengarahkan dalam memberikan bimbingan sehingga 

penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak ARIEF HIDAYAT PUTRA ,SE selaku subtansi bagian DBM 

Supporting di SDM DIAN MANDIRI MALANG yang memberi 

kesempatan penulis untuk melakukan penelitian. 
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5. Seluruh karyawan dan staf Kantor SDM DIAN MANDIRI MALANG 

yang banyak membantu dan membagi pengetahuannya dalam 

melaksanakan proses penelitian. 

6. Orang tua, kakak dan adik perempuan saya yang selalu mendukung serta 

memberikan semangat kepada saya. 

7. Dan yang terkhir  terimakasih kepada orang tua dan teman-teman S1 

Akuntansi yang telah banyak memberi motivasi. 

 

   Penulis menyadari dalam melaksanakan Laporan Skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan. Penulis akan selalu menerima kritik dan saran yang 

membangun demi kesempurnaan laporan ini. Penulis berharap kegiatan laporan 

tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

Malang,05 September 2017 

 

 

Penulis, 

TRI APRILLIA WULAN NING TYAS 
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