
KATA PENGANTAR 

 
 Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa yang telah memberikan segala Rahmat, Karunia, dan Kuasa-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “TINJAUAN 

KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA PRODUK DI PT.HEGAR MULYA”. 

Penyusun  Laporan Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi persyaratan untuk 

menempuh ujian sidang Diploma III Fakultas Bisnis dan Manajemen Jurusan 

Manajemen Universitas Widayatama. 

 Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa 

masih sangat jauh sekali dari kesempurnaannya. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna lebih 

menyempurnakan materi dan kajian dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

Penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak 

yang berkepentingan. 

 Keinginan untuk menggapai sesuatu atas esensi kebutuhan manusia yang 

mendalami disiplin ilmu merupakan manifestasi dari keinginan untuk 

merealisasikan kebutuhan tersebut. Proses kerja untuk menggapai keinginan itu 

bukanlah kerja pribadi semata-mata, karena secara sadar setiap manusia dengan 

segala keterbatasannya membutuhkan masukan-masukan untuk menyempurnakan 

kekurangan. Izinkanlah pada bagian ini, penulis mengucapkan terima kasih yang 

tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu proses penulisan tugas 

akhir ini. 

 

 

 

 

 

 

 



UCAPAN TERIMA KASIH 

 
Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan 

bantuannya hingga Laporan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Rasa 

terima kasih ini terutama penulis sampaikan kepada : 

1. Pertama-tama penulis ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, karena atas keingginan dan Kehendaknya Laporan Tugas Akhir 

ini dapat Selesai dengan baik dan lancar. 

2. My family, khususnya Ayah saya yang selalu mendukung saya di tengah 

keterbatasannya. Terima kasih untuk dukungan, doa, perhatian dan 

bimbingannya, karena saya yakin saya bisa seperti ini berkat doa dan kerja 

keras dari kalian dalam mendidik saya. 

3. Ibu Irma Nilasari, S.E.,M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

menyediakan waktu, pikiran, tenaga, saran dan kritik membangun kepada 

penulis selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

4. Ibu Sri Astuti Pratminingsih, S.E., M.A., selaku dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen. 

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.k., S.E., M.S., Selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Universitas Widyatama. 

6. Bapak Iwan Ridwansyah, SE., M.M Selaku Ketua Program Studi D3, 

Fakultas Bisnis dan Manajemen. 

7. Bapak Pipin Sukandi, S.E. selaku Sekertaris Program Studi D3, Fakultas 

Bisnis dan Manajemen. 

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

Widayatama. 

9. Bapak dan Ibu Dosan Pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen, Program 

Studi Manajemen DIII yang telah memberikan perkuliahan selama ini 

sehingga penulis dapat memperoleh ilmu yang sangat berharga dan 

bermanfaat. 



10. Bapak dan Ibu Dosen Penguji Sidang Manajemen DIII, Fakultas Bisnis 

dan Manajemen, Program Studi Manajemen DIII Universitas Widayatama. 

11. Seluruh staf karyawan Perpustakaan dan Tata Usaha Universitas 

Widyatama yang dengan sedianya selalu memberikan bantuannya untuk 

mendapatkan buku-buku yang dibutuhkan kepada penulis dalam 

menyusun laporan Tugas Akhir. 

12. Manajer PT.Hegar Mulya Cek Ahok yang telah bersedia membiayai 

Kuliah saya dan keperluan sehari-hari saya serta membantu dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. Terima Kasih. 

13. Seluruh Karyawan PT.Hegar Mulya yang telah membantu dalam 

menyediakan data dan keramahannya terhadap saya. 

14. Jessica Noviana yang selalu mengingatkan saya akan Tugas Akhir ini. 

Terima Kasih. 

15. Teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan dengan penuh 

semangat dan ketulusan. 

Akhir Kata Penulis Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu 

khususnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian laporan ini, 

semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat benar-benar bermanfaat. 

 

 

Bandung, Maret 2010-03-29 
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