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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum.wr.wb 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada jungjungan kita Nabi 

Muhammad S.A.W. 

 Penyusunan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Diploma Tiga (D3) pada Fakultas Bisnis dan 

Manajemen jurusan Manajemen D3 di Universitas Widyatama Bandung. 

 Selama penyusunan tugas akhir ini, penulis telah mendapatkan bantuan, 

bimbingan, dan dorongan serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibu Sri Lestari Roespinoedji, S.H selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan 

Widyatama. 

2. Bapak DR. H. Islahuzzaman, S.E.,M.Si.,Ak.,C.A selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

3. Bapak DR. Deden Sutisna M. N.,S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

4. Ibu Annisa Lisdayanti, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi D III 

Manajemen Universitas Widyatama.  

5. Ibu Yelli Eka Sumadhinata S.E., M.M. selaku dosen pembimbing . 

6. Bapak Anton Budi Santoso,S.AB.,M.M selaku Sekretaris Program Studi 

Manajemen D III Manajemen Universitas Widyatama. 

7. Eristy Minda Utami, S.E., M.M. selaku Dosen Wali penulis. 

8. Seluruh Staff dan Dosen Universitas Widyatama. 

9. kepada kedua orangtua yang selama ini selalu mendoakan setiap langkah 

anaknya dan melimpahkan kasih sayang sejak saya lahir sampai sekarang, 

terimakasih Mama Ratna Karlina A.md yang selalu menjadi penyejuk dari 

setiap ucapan dan doa nya, terimakasih Papa Slamet Riyadi yang selalu 
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menjadi motivasi saya untuk selalu semangat. Semoga Allah selalu 

melindungi kalian. 

10. kakak laki laki yang selama ini selalu menjaga saya memberikan kasih sayang 

tiada henti, terimakasih Abang Bayu Bachtiar S.Psi. 

11. GVRLGANG, Ifa Annisa Arifin, Ratna S Putria, AnandaIP. Ratnayuh yang 

selalu menemani dikala susah dan senang, dan tidak pernah bosan mendengar 

keluh kesah saya. Dan memberi semangat sampai selesainya laporan ini. 

12. Ayu Septiana Hermansyah, teman saya sejak TK dan sampai sekarang kita 

sudah menjadi mahasiswa, selalu menjadi pendengar yang baik,dan teman 

trip, semoga kamu juga sukses mendapat gelar S.H 

13. Novita F, teman kampus yang tiba tiba deket sampe sekarang,sukses ya kalo 

nanti kamu udah keluar Bandung. 

14. Irne Meisya, teman pertama masuk kuliah semoga bisa berteman seterusnya 

ya, terimakasih udah nemenin selama dikampus ini ya. 

15. Ferry Femow, Jonathan, Faiz Dzikir, Asep, Yohannes, Rizaldy, Viro, yang 

selalu motivasi ketika semangat udah mulai redum, dan selalu ngancem untuk 

segera beresin laporan ini. 

16. Dlawas Bandung keluarga kedua yang selalu memberi semangat untuk 

menyelesaikan laporan ini agar bisa segera menjelajahi aspal lagi 

Terakhir untuk orang yang berusaha menjatuhkan saya selama dikampus, lihat 

sekarang saya bisa lulus lebih dulu dari pada kamu. 

  


