
KATA PENGANTAR  

 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat 

rahmat,hidayah dan akhirnya penulis TugasAkhir ini yang barjudul TINJAUAN 

PENILAIAN KINERJA KARYAWAN PADA PIKIRAN RAKYAT. 

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai atau 

menyelesaikan jenjang Diploma III jurusan Manajemen di Universitas 

Widyatama. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa tugas akhir akhir yang 

disusun ini banyak kekurangan dan kelemahannya baik dalam penyajian 

menyadari maupun dalam pengolahan data, oleh karena itu saran dan kritik 

membangun sangat di harapkan agar dapat menjadi lebih baik. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Sehubungan selesainya Tugas Akhir ini, penulis berkeyakinan bahwa 

tugas akhir ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dan doa yang diterima 

secara langsung maupun tidak langsung.oleh karena itu, dalam kesempatan ini 

penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarmyanya kepada : 

• Allah SWT yang maha segala-galanya 

• Ibu Mariana Rachmawati, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan arahan dalam penyusunanTugas Akhir ini. 

• Yth Ibu Koesbandijah A.K, MS, AK selaku ketua Badan Pengurus Yayasan 

Widyatama 

• Bpk Dr.H.Mame S. Sutoko, Ir., B.E.A., selaku Rektor universitas Widyatama 

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

Manajemen Universitas Widyatama 

• Bpk Iwan Ridwansyah, S.E., M.M., Selaku Ketua Program Studi Manajemen 

SI dan D III Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama 



• Seluruh dosen, Staff Pengajar program studi Manajemen Diploma III yang 

telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan 

• Untuk Seluruh Keluarga Besar HU Pikiran Rakyat yang telah memberikan 

data-data dalam pembuatan  Tugas Akhir iniselalu menganggu 

• Bpk H. Asep S. Bakrie Selaku Humas PT Pikiran Rakyat 

• Bpk Agus Munadi Selaku Senior Service Officer (SSPO) Sirkulasi Purwakarta 

• Bpk Erwin Winaldi Drs Selaku Bagian Periklanan Senior Account Executive 

di HU Pikiran Rakyat 

• Kepada My Beloved Kanesya Lativa Zahra you’re my spirit for my life 

• Untuk Ibu ku Tercinta, terima kasih telah sabar memberi nasihat pada anak-

anaknya. 

• Seluruh Keluarga Besar Tercinta yang selalu memberikan dorongan dan 

kekuatan untuk penyelesaian Tugas Akhir ini dan membantu menjaga keysha 

Terima kasih semuanya. 

• Teman-teman “Bringka” Ayu fitrianinsih, Dessy nurfarida, Putry octaviani, 

Yukie bestari, Nosagiana, Eka hayati, Nenden rachmawati, Haidar dania nova, 

Putik yang selalu menemani dan untuk yang lainnya yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu 

• Untuk Toni Triadi Toha Putra, yang selama ini selalu menemani dan 

memotivasi aku untuk menyelesaikan Tugas akhir ini. 

• Semua Pihak yang 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 depan. 



• Mohon maaf untuk semua pihak yang tidak tersebutkan yang telah membantu 

penulis. 

Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 

untuk semua pihak yang membaca. 

Bandung, Mei 2010 

Penulis 

 

Puji Hikmah Nugrahani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


