
 

 

KATA PENGANTAR  

 

 

 

 Assalammu’alaikum. Wr. Wb  

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena atas 

Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini 

yang diberi judul : “TINJAUAN DISIPLIN KERJA PADA KARYAWAN PT. 

LINGGAKARYA TIRTAKENCANA BANDUNG “. 

 

Laporan Kerja Praktek ini merupakan salah satu mata kuliah yang harus 

dipenuhi pada jurusan Bisnis dan Manajemen Program Diploma III Universitas 

Widyatama Bandung. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis 

baik dari segi penulisan, isi atau penyajiannya. Untuk itu, penulis sangat 

mengharapkan adanya kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penyusunan 

Tugas Akhir ini, diantaranya kepada : 

1. ALLAH SWT yang maha segala-galanya karena atas rahmat dan hidayah-Nya 

serta junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW penulis diberikan kemudahan 

dan kelancaran dalam menyusun Laporan Tugas Akhir. 

2. Kedua orang tua Ayah dan Ibu yang penulis sangat hormati dan sayangi, yang 

tanpa hentinya mendoakan dan material yang sangat tulus diberikan penulis. 

3. Kakak-kakak penulis yang selalu memberikan masukan dan semangat kepada 

penulis selama menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

 



 

 

4. Kepada keponakan-keponakan penulis yang disayangi Devin, Azzahra, Dhaffa, 

kalian selalu menambah semangat bagi penulis saat menyelesaikan Laporan 

Tugas Akhir. 

5. Bapak Tezza Adriansyah Anwar,S.IP., M.M selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 

penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir. 

6. Almarhummah Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., S.E., Ak. Selaku Ketua 

Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

7. Bapak Dr. H. Mame Sukoto, Ir., D.E.A. selaku Rektor Universitas Widyatama. 

8. Ibu Dr. Hj Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc. selaku Dekan Fakultas Bisnis 

Manajemen Universitas Widyatama. 

9. Seluruh staf Dosen Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman selama penulis mengikuti perkuliahan. 

10. Untuk orang special yang selalu dan tak henti-hentinya mendukung dan 

memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, @Rosmaff. 

11. BARDAK’s : Ketua Umum: @LiekeAmalia, Sekretaris: @MiarandhanIrlie, 

Keamanan: @RoseRhismauli, Bendahara: @irraJuliana , Humas: @Manazil4, 

Koordinator: @edykoeswanto, Seksi-seksi lain: @herlindaraf, @ogagogo, 

@yohanyullianto, @NokieAderra, @dinhaye, @Ardyismyname, @ciaaqia, 

@ninamayaNM, @iman18, kalian bukan hanya sekedar teman atau sahabat, 

kalian itu seperti iklan susu bayi bebelac My everything bagi penulis. 

12. Semua rekan, teman penulis Mahasiswa Manajemen D3 2010 dan Mahasiswa-

Mahasiswi Universitas Widyatama Bandung yang penulis hormati.  

13. Terimakasih kepada Project Manajer Bpk Hendi di PT. Linggakarya 

Tirtakencana, bersama para karyawan serta para kontraktor dilapangan, yang 

berkenan menjawab pertayaan-pertanyaan penulis, terimakasih atas informasi 

yang diberikan guna selesai Laporan Tugas Akhir ini. 

 



 

 

 

14. Tidak lupa kepada pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, 

terimakasih atas bantuan dan partisipasinya. Semoga kebaikan semua pihak yang 

telah membantu kelak mendapatkan berkah, rahmat, dan karunia dari ALLAH 

SWT, Amin 

 

 Akhir kata penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat berguna 

baik bagi penulis maupun pihak yang berkepentingan.  

Wassalamu’ allaikum. Wr. Wb 

 

         Bandung, Agustus 2013 

 

 

Dhea Anggadhipura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


