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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa sebab atas segala rahmat, 

karuniamya, tugas mengenai “Hubungan Kompensasi Terhadap Turnover Intention 

(Studi Kasus di PT. PrimaCulinary Jakarta)” ini dapat diselesaikan tepat waktu. 

Meskipun saya menyadari masih banyak terdapat kesalahan didalamnya.  

Dalam kesempatan ini penulis ingin berterima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian tugas akhir ini kepada : 

1. Ibu Dea Prasetyawati Wibowo, selaku Dekan Fakultas Bisnis Pariwisata 

Univesitas Agung Podomoro, yang selalu mendukung penulis selama 4 tahun 

masa perkuliahan; 

2. Bapak Vincent Slyvester Leewellyn, selaku Ketua Progam Studi Bisnis 

Perhotelan Universitas Agung Podomoro yang selalu mendukung penulis 

selama 4 tahun masa perkuliahan; 

3. Ibu Santi Palupi Arianti, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

menyediakan waktu, memotivasi, dan selalu membimbing penulis selama 4 

tahun; 

4. Bapak Asep Syaiful Bahri, selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan 

waktu, tenaga, bimbingan, pikiran untuk mengarahkan penulis dalam 

penyusunan tugas akhir ini; 

5. Seluruh dosen yang mengajar dan membimbing penulis selama 4 tahun masa 

perkuliahan di Universitas Agung Podomoro, yaitu Ibu Edvi Gracia, Bapak 

Michael Yadisaputra, Bapak Anwar Basalamah, Bapak Yosie Marthinus, Ibu 

Nami Pasaribu, Ibu Lidya Christine, Bapak Fitri Abdullah, Chef Billy Tanius, 

Chef Budi, Chef Anton Harianto, Ibu Herry Windawaty, Pak Fidi, Ibu Mayga, 

Ibu Dina; 

6. Orang tua tercinta, Papa dan Mama yang selalu memberikan dukungan penuh, 

penyemangat, memberikan motivasi, doa dan merawat penulis dari kecil hingga 

sekarang 

Selain itu saya juga sadar bahwa pada tugas saya ini dapat ditemukan 

banyak sekali kekurangan serta jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, saya benar-
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benar menanti kritik dan saran untuk kemudian dapat saya revisi dan saya tulis di 

masa yang selanjutnya, sebab sekali kali lagi saya menyadari bahwa tidak ada 

sesuatu yang sempurna tanpa disertai saran yang konstruktif. 

Di akhir saya berharap tugas saya ini dapat dimengerti oleh setiap pihak 

yang membaca. Saya pun memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam 

tugas ini terdapat perkataan yang tidak berkenan di hati. 

Jakarta, 8 April 2020 

Kevin Huang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


