
 
 

KATA PENGANTAR 
 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT 

karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan 

Tugas Akhir ini dengan judul Tinjauan Pelaksanaan Mutasi Karyawan Pada 

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten yang diajukan untuk 

memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Diploma III 

Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, 

Bandung. 

 Laporan Tugas akhir ini berisi pendahuluan, bahan rujukan, objek dan 

metode penelitian, hasil observasi serta kesimpulan dan saran tentang proses 

pelaksanaan mutasi karyawan. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih 

jauh dari sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 

dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu segala saran dan kritik dari berbagai pihak 

yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. 

 Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih 

kepada : 

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak., selaku Ketua 

Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

2. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir. DEA selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

3. Sri Astuti Pratmaningsih, S.E., M.A. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen 

4. Bapak Dr. H. Tendi Haruman, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang 

telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran, serta dengan penuh 

kesabaran memberikan bimbingan, pengarahan, dan dukungan yang sangat 

berharga dalam penyusunan  Laporan Tugas Akhir ini dan juga selaku 



 
 

Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama. 

5. Ibu Janita S. Meliala, S.E., M.M., selaku Sekretaris Program Studi 

Manajemen Diploma III Jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

6. Seluruh Staf Akademik dan Administrasi serta Perpustakaan Universitas 

Widyatama yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama 

perkuliahan.  

7. Bapak Kusnadi, Ibu Ai, Pak Andi, Ibu Kanti, Pak Dindin, Pak Izak, Pak 

Aan, Ibu Rika, Mas Bobi serta seluruh Staf Pengembangan Sumber Daya 

Manusia dan Sekretariat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan 

Banten yang telah membimbing penulis selama melakukan penelitian dan 

meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penulis. 

8. Khusus kepada Mamah dan Papah tercinta yang selalu memberikan 

dukungan moral maupun material yang tak terhingga dan do’a dalam 

setiap untaian langkah ade, serta menjadi idola dan motivator terbesar 

dalam hidup ade, semoga Allah memberikan surga disisi kalian.ILOVEU. 

9. Kepada kakak-kakaku tersayang Ka Neng dan Abang (kuliah yang 

bener,cewe no.sekian) yang sudah banyak membantu dalam segala hal, 

semoga Allah membalas semua kebaikan kalian selama ini dengan rizki 

dan kebahagiaan yang melimpah. 

10. Buat Nenek dan Kakek semoga dapat menikmati kesuksesan dan 

merasakan kebahagian dari cucumu ini yang akan menempuh cita-cita dan 

masa masa depannya. Serta buat Ua, Om, dan Bibi-bibiku. 

11. Semua sepupuku tersayang dimulai dari yang paling besar yang dulu 

masih imut2 sekarang amit2 he...he..sampai keponakanku Fajri yang lagi 

lutulutuna, Love u all. 

12. “My Lovely” Be 2 My Husband Hilman A. Hakim yang tak pernah 

berhenti memberikan dukungan dan semangat yang tak pernah padam, 

selalu ada pada saat yang dibutuhkan dan selalu sabar menghadapi sifat 

dan sikap ade selama ini. LopUNeedU. 



 
 

13. Sobatku Lifska as Aya, kita akan selalu menjadi teman berbagi dalam 

segala hal kan, mulai dari cerita, pengalaman, makanan, sampai dengan 

berbagi isi dompet.heheheee..”Horas Bah” 

14. Sahabatku Thia Falas as Ia, kita akan selalu menjadi teman curhat yang 

serasi kan dalam hal lifestile ’n Love pastinya. 

15. Karibku nenk&Syan’y (Slamet yea, Akhirnyaaa…), dwuuuuuh ga yangka 

yeaaa.hehehe..moga kita akan terus bersama ‘n selalu keep 

communications qeyzzz.. 

16. Teman seperjuangan Yuli, susah/senang yang kita lewati dalam 

PKL/survey dan selama proses pemuatan TA/Skripsi kita. Buah sabar twu 

manis banget yea. Horas Ndo’!!! 

17. Teman-teman seperjuangan Aziz, Hercu, Githa, Odith, Nonon, Dicky, 

Lusi, Yayuk, Ndin, Indah, Andri, Gina, Beni dan yang lainnya terima 

kasih atas kebersamaannya selama ini.  

18. Buat anak2 Wizma Grace ’05.. 5-1=4.. Semoga sukses dalam cita-cita, 

cinta dan agama. 

19. Teman-teman SMA yang sampai sekarang masih  keep contact, Eka, 

Irwin, Suardi, Hendra, Rani, Gege, Indri, Dewi, Rangga, Oki, Indra.  

20. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. 

 

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Tugas Akhir ini sehingga 

dapat terselesaikan.  

Akhir kata, semoga Laporan Tugas Akhir ini bisa bermanfaat bagi semua 

pihak. 

 

Bandung, Januari 2009 

 

       Astri Indayani 

 

 


