
KATA PENGANTAR 

 

 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas 

karunia dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 

ini. Penusunan tugas akhir ini diajukan guna memenuhi persyaratan untuk 

menempuh Ujian Sidang Diploma III Fakultas Bisnis dan Manajemen Jurusan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

 Penulis telah berusaha sebaik - baiknya untuk menghasilkan karya tulis 

ini, namun tentu ada kekurangan dan kesalahan dalam hal teknis maupun dalam 

hal non - teknis yang tentunya penulis tidak sengaja. Oleh karena itu segala 

masukan dan kritik yang dapat membuat tugas akhir ini kearah yang lebih baik 

akan sangat diharapkan. Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan 

manfaat bagi pihak yang berkepentingan. 

 Dalam menyusun tugas akhir ini mulai dari awal sampai dengan akhir 

tentu penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari beberapa pihak, untuk itu 

dengan rasa tulus dan penghargaan setinggi - tingginya penulis persembahkan 

tugas akhir ini untuk ke dua orang tua penulis yang selama ini mengerti dan 

memberi cinta dan kasih sayang melebihi dari penulis harapkan. 

 Dalam kesempatan ini juga penulis menyampaikan terima kasih yang 

sebesar - besarnya kepada : 

• Ibu Hj. Sari Dewi Oktari, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan 

bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menyusun tugas akhir 

ini. 

• Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., S.E., M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

• Bapak Dr. H. Mame Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

• Ibu Sri Astuti Pratminingsih, S.E., M.A., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 



• Bapak Dr. H. Tendi Haruman, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi 

Manajemen S-I dan D-III Universitas Widyatama. 

• Bapak Iwan Ridwansyah, S.E., selaku Seketaris Fakultas Binis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

• Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan studi di Universitas Widyatama. 

• Seluruh staf karyawan di Universitas Widyatama. 

• Bapak Ewaldus Benedictus selaku Pokli Account Manager. 

• Bapak Agus Suprianto selaku Pokli Account Manager. 

• Seluruh jajaran staf karyawan PT INTI. 

• Abangku masmur purba, istri dan anaknya di Binjai. 

• Adik-adiku : jabes purba dan sartika dewi bru purba…..tetap semangat ya 

dek,,sama-sama berjuang kita biar hidup ini menjadi lebih baik…..amin. 

• Buat komputerku…..makasih banget ya…,, karena tidak rusak-rusak saat 

aku menyelesaikan tugas akhir ini. 

• Buat teman-teman seperjuangan diperkuliahan ….livin ginting,,feber 

ginting,,arihta ginting,,suran,,Imelda sinujahi,,putra bukit…….ayooooo 

cepat-cepat kalian selesaikan kuliah kalian. 

• Buat keluargaku di caringin….bang david,,kak kris dan andrian…..samu. 

• Buat teman-teman seperjuangan di caringin : bang jimmy dan istri,,,bang 

rukun ginting, frans taringan, jojo, kak kris ari, andy sipayung dan mama 

ku…datmehuli barus. 

• Teman-temanku semua yang di PMK……widyatama. 

• Teman-teman kelas di kampus……. 

• Terakhir…..buat semua keluargaku baik dari keluarga Bapak dan dari 

keluarga Mamak…………. 

• Thank’s for all…..Tuhan Yesus Memberkati. 

 



 Semoga Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan, damai sejahtera, 

rejeki, dan keharmonisan dalam keluarga, sehingga apa pun yang kita kerjakan 

akan menjadi lebih mudah dan mendapatkan hasil yang indah…..amin. 

 

 

       Bandung,  Januari 2010 

 

 

               Join Purba 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


