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KATA PENGANTAR 

  

 Puji dan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan 

rahmat,Kesehatan,Kelancaran,dan Pertolongan bagi penulis.sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik yang berjudul “ TINJAUAN KINERJA 

KARYAWAN TERHADAP PT.TELEKOMUNIKASI REGIONAL III JABAR”  

Tujuan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini Untuk mendapatkan Gelar 

Diploma dan juga sebagai salah satu syarat untuk lulus dari Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama,dan pada saat menyelesaikan Tugas Akhir ini 

penulis mendapatkan bantuan secara langsung maupun tidak langsung terutama 

dilingkungan Universitas Widyatama. 

Dalam menyusun Tugas Akhir penulis menyadari banyak hal kekurangan 

dalam menyusun Tugas akhir  berupa ilmu pengetahuan,kemampuan dan 

pengalaman.dan dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak dapat bantuan 

,dorongan,dukungan,semangat dan masukan dari berbagai pihak.oleh sebab itu 

penulis ini mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Orangtua aku yang paling aku sayang, untuk Mama Marta dan Papa Samsu yang 

selalu semangatin aku untuk menyelesaikan Tugas Akhir,memberikan Kasih 
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Kelancaran penulis dalam menyusun Tugas Akhir. 

2. Kakak Ike dan Adikku Elisya tersayang yang selalu memberikan semangat,saran,dan 

doa kepada penulis. 

3. Yang terhormat,Bapak Pipin Sukandi,S.E.,M.M.,selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan sebagian waktu,ilmu,pengarahan dan saran kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan lancer. 

4. Bapak Ivan Gumilar Sambas,S.E.,M.M.,selaku dosen wali yang telah memberikan 

arahan dan telah membantu selama perkuliahan. 
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5. Ibu Annisa lisdayanti.S.E.,M.M .,Selaku Ketua Program Studi Manajemen D3 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

6. Segenap staff dosen Universitas Widyatama Bandung yang telah membantu dan 

memudahkan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir dan selaku staff Karyawan 

akademik,pupd dan Staff perpusatkaan yang telah membantu hingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

7. Kang Akbar Rachmasnyah (abay) dan Kang Orlando Rivaldy yang telah memberikan 

arahan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

8. Gengs Jomblo yaitu Yayan Putri (mak jomblo),Adelia Eka (mba adel jomblo),Risa 

yulistya (ica jomblo),David Fajar (david jomblo),Riyan Mardian (iyan jomblo),Ardan 

shubuh ( ardan jomblo), dan Muhammad Muflih (mufli jomblo) 

9. CCR yaitu Anbiya Mulya (Tante),Trisha Ranita (nande),Fitriafriyani (fit),Qonita 

Luthfia (Qon). 

10. Teman Manajemen diploma III 2016 yang selalu memberikan 

semangat,motivasi,nasehat-nasehat dalam menyelesaikan Tugas Akhir . 

11. Sahabat-Sahabatku SD ,Geng Snow Gril yaitu Patricia Lendo (patroli),Syafriani 

Mentari (mentong),Indah Fitrianingsih (Kendodong). 

12. FANSQU yaitu Friska Yuliana Siregar (anak alay) dan Winsitya Sari Sihotang  

( anak Badmood) 

13. Bang Frans efan yang telah memberikan arahan,semangat dan doa sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

14. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu,terima kasih atas 

dukungan dan bantuan yang sangta berharga 


