
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 ”SUATU 

TINJAUAN TENTANG STRATEGI SEGMENTING, TARGETING, DAN 

POSITIONING PADA PT. ISTANA BANDUNG RAYA MOTOR (IBRM).” 

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi persyaratan untuk 

menempuh ujian sidang Diploma III Fakultas Bisnis dan Manajemen  Jurusan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa 

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

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya 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 dan 

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 izin dan ridho-Nya Laporan Tugas Akhir ini dapat 

selesai dengan baik dan lancar. 

2. Kedua adalah untuk Orang Tua tercinta, dan Adikku tersayang thanks for 

all atas dukungan dari mama dan papa untuk segala doa, untuk semua 

kasih sayangnya, perhatian, dan bimbingannya serta dorongan dan juga 

motivasi  yang diberikan selama ini, terhadap saya sangatlah berarti dan 

berguna, karena saya yakin bahwa saya bisa seperti ini, berkat doa dan 

kerja keras dari kalian dalam mendidik saya. 

3. Bapak Iwan Ridwansyah, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing  dan juga 

Sekretaris Program Studi Manajemen S1 &D3 Universitas Widyatama 

yang telah menyediakan waktu, pikiran, tenaga, saran dan kritik 

membangunnya 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., A.K., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Universitas Widyatama. 

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

Manajemen S1&D3, Fakultas Bisnis dan Manajemen. 

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

Widyatama 

 



8. Bapak dan Ibu Dosen 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. 

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

dan Manajemen, Program Studi Manajemen D3 Universitas Widyatama. 

10. Seluruh staf  karyawan Perpustakaan dan Tata Usaha Universitas 

Widyatama yang dengan sedianya selalu memberikan bantuannya untuk 

mendapatkan buku-buku yang dibutuhkan kepada penulis dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir. 

11. Bapak Renhard Ondang selaku Manager Service PT. Istana Bandung Raya 

Motor yang telah memberi izin kepada penulis  untuk melakukan Praktek 

Kerja Lapangan. 

12. Bapak Eddie Sutedja selaku Manager Spare Parts di PT. Istana Bandung 

Raya Motor yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data-data 

yang dibutuhkan untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

13. Bapak Budi, Bapak Mufik, Bapak Kardjo, Teh Lilih, Teh Dita, dan Teh 

Deasy serta kepada seluruh staf  karyawan selaku pembimbing di tempat 

Praktek Kerja Lapangan PT. Istana Bandung Raya Motor (IBRM). 

14. Untuk teman-temanku tercinta dan seperjuangan Universitas Widyatama 

angkatan 06,, khususnya  Ethin Mulyatin, Trinita Ayu Pratiwi, Ferny, 

Rike, Dara, Nenden, Putik, dan juga buat semua teman- temanku yang 

sudah lulus wisuda khususnya : Ocha, Nova, Icha, Putri pokonya buat 

semuanya thanks  for all banget ya selama ini, kalian telah  banyak 

memberikan dukungan, support, juga motivasi serta candanya yang saling 

menghibur buat  aku dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

15. Teman-temanku khususnya : Altin, Eka, Xsa, Willy, Jhoni, Nuraeni, 

Galih, Risma, Winda, Mila pokoknya, saat-saat yang sudah kita lewati 

bersama baik suka maupun duka serta canda tawanya dan persaudaraan 

yang selama ini telah kita jalin bersama thanks banget, selama ini kalian 



sudah banyak memberikan dukungan, semangat, dan juga motivasi yang 

sangat berharga dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

16. Teman-temanku tercinta khususnya : Karlina Octaviani, Vina Devi 

J..Thanks banget untuk jalinan persahabatannya selama ini, semoga tidak 

akan pernah berakhir untuk selamanya..Semangat teruz ych kuliahnya 

jangan malas ych belajarnya. 

17. Thanks banget juga untuk Abank Frenky, anak2 isyarat khususnya: Yoda, 

Andreas, K’Lia, K’Lydia, buat saudaraku Lena, K’Adriana, K’Maya, Erik, 

Bams dan juga buat semua teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan 

satu-persatu yang telah banyak memberikan dukungan dan juga 

supportnya kepada penulis. Tanpa kalian semua, mungkin saya tidak akan 

bisa sampai seperti ini. 

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, Januari 2010 

 

Penulis 

 

  

 

 
 
 
 
 


