
  

KATA PENGANTAR 
 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat 

dan hidayat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “ 

TINJAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERSONAL SELLING PADA PT. 

ISTANA BANDUNG RAYA MOTOR JL. CICENDO BANDUNG “.  Adapun 

penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian 

Diploma Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.  

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih 

jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. 

Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yan bersifat 

membangun untuk penyempurnaan tugas akhir ini. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

 

 

Bandung, September 2009 

                  Penulis, 

 

 

 

( Siska Noviandini ) 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

UCAPAN TERIMA KASIH 

 
 Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh dukungan 

serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Ety Mulyati sebagai orang tua penulis, Ibu “Great mother in the world”, sulit 

sekali untuk menggambarkan dengan kata-kata yang begitu terbatas, (“Terima 

kasih bu, semoga mendapatkan balasan yang jauh lebih membahagiakan”.) dan 

almarhum Ayah Surabudiman, S.E yang spiritnya masih terasa hingga saat ini, 

semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya. 

2. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas Widyatama 

Bandung. 

3. Ibu Sri astuti Pratminingsih, S.E., M.A., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama.  

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

Manajemen Universitas Widyatama. 

5. Bapak Iwan Ridwansyah, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya. Terima kasih Banyak Pa.. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, yang 

telah banyak membekali penulis denga berbagai ilmu. 

7. Karyawan, Staf  Perpustakaan dan seluruh Civitas Akademika yang membantu 

penulis selama  belajar di Universitas Widyatama. 

8. Keluargaku tersayang, adiku Rifaldy Rizana Fasya, sermoga bisa menjadi anak 

yang bisa dibanggakan. Kakek dan Neneku, terima kasih atas perhatiannya. 



  

9. Cintaku Ridwan Bermani, S.E, terima kasih atas pengertian, dukungan, dan kasih 

sayangnya. You’re  the best I ever had. Semangat ya kerjanya! 

10. Bapak Feris sealu Kepala HRD beserta staf karyawan PT. Istana Bandung Raya 

Motor yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya serta membantu 

memberikan data-data yang dibutuhkan oleh penulis. 

11. Teman-teman Manajemen D-3 angkatan 2006 especially for Dara, terima kasih 

atas dukungan dan bantuannya dari mulai nemenin bimbingan sampai nemenin 

sidang. 

12. Teman-Teman bimbingan T’Itha, T’Sri, T’Dina, Kang Heru, Dicky, Dll 

13. Dan semua pihak yang belum dapat disebutkan satu per satu, terima kasih. 

Penulis berharap para pembaca dapat memberikan saran dan kritik kepada 

penulis, agar penulis dapat memperbaiki hal-hal yang telah ada ataupun yang akan 

penulis buat dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga tugas akhir ini 

bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


