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KATA PENGANTAR 

 Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat 

dan karuniaNYA saya dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “ 

TINJAUAN PELAKSANAAN BAURAN PROMOSI DISTRO FLASHY 

SHOP BANDUNG” 

 Tugas Akhir ini di tujukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh 

Gelar Profesi Ahli Madya (A.Md.) Jurusan Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Program Studi Manajemen D3 Universitas Widyatama. Penulis sangat menyadari 

bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi 

pengumpulan data, cara penyusunan, pembahasan masalah, serta penyampaian. 

Namun berkat banyaknya bantuan dari berbagai pihak dan pengetahuan baru 

sehingga dapat menyelesaikan dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini 

saya juga mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Allah SWT karena berkat rahmatNYA dan lindungannya saya dapat 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan baik dan tepat waktu. 

2. Terimakasih kepada kedua orang tua saya Asep Supriatna dan Dewi 

Sukaeni atas doanya dan sudah membimbing saya sampai bisa 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Terimakasih telah menjadi 

orangtua yang selalu menjaga dan mendidik saya dengan sangat baik. 

Terimakasih mamah dan papah yang selalu mendoakan saya dan 

berkat restu kalian saya bias menjadi seperti sekarang. Semoga dengan 

doa restu mamah dan papah saya dapat menjadi anak yang dapat 

dibanggakan dan dapat membahagiakan mamah, papah, serta keluarga. 

3. Terimakasih untuk keluarga saya yang selalu menyemangati dan 

mendukung saya, terimakasih untuk adik saya yang selalu memberikan 

semangat dan motivasi. 

4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E.,M,Si.Ak.Ca. selaku Rektor 

Universitas Widyatama. 

5. Bapak Nugroho Juli Setiadi, S.E.,M.M.,Phd.D. selaku Dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen. 
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6. Ibu Lasmanah, S.E.,M.M.,Ph.D, selaku ketua Prodi Diploma lll 

Fakultas Bisnis dan Manajemen. 

7. Ibu Artarina Dewi A. Samoedra, S.Sos., M.M. selaku dosen 

pembimbing ikhlas meluangkan waktu dan tenaganya dalam 

memberikan saran-saran serta ilmu kepada penulis dalam penusunan 

Laporan Tugas Akhir ini. 

8. Kepada Staff Akademik dan kepada Staff Perpustakaan Universitas 

Widyatama yang telah membantu saya selama menyusun Laporan 

Tugas Akhir ini. 

9. Seluruh dosen Fakutas Bisnis dan Manajemen yang telah memberikan 

ilmu pengetahuan selama kuliah. 

10. Terimakasih kepada pimpinan dan seluruh staff Distro Flashy Shop 

yang telah memberikan kesempatann untuk magang kerja. 

11. Teman-teman manajemen angkatan 2015 yang selalu memberikan 

semangat dan berjuang bersama dalam penyelesaian Tugas Akhir 

sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik. 

 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan diterima dengan 

senang hati oleh Penulis. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat 

bagi para Penulis serta para pembaca pada umumnya. 

 

Bandung, Juli 2018 
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