
KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 

dan Karunia-nya sehingga Laporan Tugas Akhir penulis dapat diselesaikan 

dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Kinerja Karyawan Pada PT. Bank 

Jabar Cabang Tamansari Bandung“. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir Program Diploma III 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Program Studi Manajemen DIII Universitas 

Widyatama. Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna mengingat 

terbatasnya kemampuan serta ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran 

membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan laporan tugas akhir ini.  

 

 

      Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

            Bandung, Maret  2010 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

 

 Dalam mengatasi kesulitan - kesulitan penyusunan laporan tugas akhir ini 

telah di bantu dan di arahkan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini 

disampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan penghormatan yang 

setulustulusnya, serta ucapan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT yang Maha besar yang atas rahmatnya, penulis bisa 

menjalankan tugas ini dengan baik. 

2. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Papah dan Mamahku yang 

sangat sabar yang senantiasa menyemangati penulis untuk semangat  

dalam mengerjakan laporan tugas akhir ini, juga tak pernah lelah 

menyayangi anaknya ini. 

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

banyak memberikan saran, pengarahan dan meluangkan waktu kepada 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini 

dengan baik. 

4. Bapak Iwan Ridwansyah, S.E., M.M. selaku Ketua Program Jurusan D3 

Manajemen. 

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak, Selaku Ketua Yayasan 

Widyatama. 

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

Widyatama. 



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

dan Manajemen Universitas Widyatama. 

8. Seluruh staff Pengajar (Dosen) di lingkungan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmu 

pengetahuaan yang sangat berguna selama penulis menempuh pendidikan 

di Universitas Widyatama. 

9. Seluruh staff Adminitrasi dan Perpustakaan serta karyawan Universitas 

Widyatama. 

10. Seluruh keluarga besar PT. Bank Jabar Cabang Tamansari Bandung, 

khususnya bapak Dani, Bapak Reza dan Ibu Eni  yang telah memberikan 

data - data yang diperlukan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

11. Kakakku David octavianus,Fitria dan adik – adikku karlina, Lucky Dan 

Farid yang selama ini memberikan perhatian dan kasih sayang yang tak 

henti terhadap penulis. 

12. Kekasihku tercinta Roni Rusmana dan Keluarga Besar, terima kasih atas 

semua bantuan, doa, dukungan, dan dorongan semangat serta inspirasi 

yang telah tercurah. 

13. Sahabat - sahabat yang selalu setia Dewi, Andriyani, putik, Chima, Ikoy, 

Ruru, cha – cha diki, obet, tole, soni, omen, piuk, opan, oby , Dara, penk – 

penk serta pasangan masing-masing. 

14. Teman-teman di Manajemen `06 Dessy, Puji, Ayu, Nita, Nosa, Yuki, 

Marina , Nenden, Ari wibowo, Hakiki ,Siska dan yang lainnya yang tak 

bisa penulis sebutkan satu persatu. 



15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak 

atas dukungan dan doanya, Semoga Allah SWT berkenan membalas 

segala kebaikan yang telah diberikan dan akhir kata penulis berharap tugas 

akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca untuk masa sekarang maupun 

masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


