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Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas 
berkat dan karunia-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu syarat 
untuk menempuh ujian Diploma III Jurusan Manajemen pada Fakultas 
Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

Mengingat adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, 

maka disadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 

itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pihak-pihak 

yang memperhatikan penulisan tugas akhir ini. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebasar-besarnya kepada Ayah dan Bunda tercinta yang tak terhingga 

besarnya dalam memberi dorongan, semangat, doa dan dukungan baik moril 

maupun materil kepada penulis tanpa adanya beliau tidak akan ada penulis di 

dunia ini. 

Dalam kesempatan ini juga penulis menyampaikan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 



1. Bapak dan mamah tercinta, yang selalu memberikan motivasi dan doa yang 

tiada henti kepada penulis agar tetap berusaha menyelesaikan studi engan 

baik 

2. Kakak (wanti ) dan adik- adik ku tercinta (wina, laras) dan seluruh 

keluarga besar mamat surahmat Bandung dan Kuningan yang selalu 

memberikan dukungan dan semangat bagi penulis dalam menyelelesaikan 

studi dengan baik.  

3. Bapak Ganjar Garibaldi, S.E., M.Si., C.HA., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan 

bimbingan dan pengarahan kepada Penulis selama penyusunan Tugas 

Akhir ini. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., S.E., M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

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

Widyatama. 

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

Manajemen Universitas Widyatama. 

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

Manajemen S-1 dan D-3 Universitas Widyatama. 



8. Ibu Neuneung Ratna Hayati, S.E., M.M., yang telah bersedia meluangkan 

waktu, untuk bisa mendengarkan keluh kesah penulis, dan makasih juga 

untuk motivasinya. 

9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan studi di Universitas Widyatama. 

10. Seluruh Staf karyawan di Universitas Widyatama. 

11. Bapak James selaku general Manager CV. Niagara Rattan Furniture beserta 

seluruh staf, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

melakukan kerja praktek terima kasih atas bantuannya 

12. Bapak Roni selaku Pimpinan Bagian Produksi CV. Niagara Rattan 

Furniture terima kasih atas bantuannya. 

13. Buat Intan Riana Anggraeni “ A true Frend is a true love” 

terimakasih untuk semuanya, kehadiranmu dikala aku sepi, cahayamu 

dikala kegelapan menyelimutiku, garammu dikala aku hambar, serta 

tirtamu dikala aku merasa haus. You are my great inspiration  

14. Keluarga besar BRAMATALA- UTAMA universitas Widyatama yang 

sudah menjadi second family dalam setiap langkah hidup penulis 

 babeh Arun kapan mau cepat beres TAnya? 

 Gemuruh Banyu ( nita, lusi, adit, yuda, dede, lena, dimas, engga, 

roni, nurul, iqbal almarhum) 



 Teman-teman seperjuangan XPDC 

 Anggota baru Bramatala 

 Terima kasih buat senior- senior Bramatala yang telah 

memberikan semangat buat penulis (mas arif, ka titus, ka actor, 

candra, kobal). 

15. Makasih banget untuk SAHABATKU yang telah bersedia buat meluangkan 

waktu, tenaga, pikiran sampe-sampe bergandang semalam suntuk, serta 

mengorbankan kepentingannya sendiri Makasih buat teman-teman ku 

Marvin a.k.a Obos, Niko a.k.a Atam, Randi a.k.a Dolp, Ilham a.k.a Abang, 

Hilman a.k.a Hilton Morera, Ade, Fegi a.k.a Dr. Boyke, Ani, Hakiki a.k.a 

Toyib, Indah, Agil, Beni, Lira, Rani, Eri, Kong, Andri a.k.a GTL, NurAngga 

a.k.a AngKot, Aci, Yayu, Gina, Susi si milikiti weleh-weleh, Selly, Odit, 

Nonon, Cen-cen, Dicky, Risma, Ika, Eva, Terima kasih buat semangat dan 

doanya . 

16. Teman- teman kosan intan (Ade, Ana, Ebi, Fika, Chika) serta Dini onyet 

yang telah memberiku semangat, terima kasih semuanya 

17. Teman teman di Gagak 86 ( ROni bekok, Soni babi, Gugi Ugron Rere, Erik 

Pentul dan yang lainnya)makasih buat semuanya.  



18. Serta tidak lupa buat teman-teman didunia maya yang telah banyak 

memberikan inspirasi dan juga mengisi warna-warni penulis, makasih juga 

atas semangat dan doanya. 

19. Semua teman-teman yang tidak dapat dapat Penulis sebutkan satu persatu.  

 

 

Akhir kata mudah-mudahan Tugas Akhir ini bermanfaat, khususnya 

bagi penulis dan umumnya bagi pembaca sekalian. Penulis hanya dapat 

menyampaikan doa semoga segala kebaikan yang diberikan kepada penulis 

dibalas oleh Allah SWT. Amiin... Ya Robbal Alamiiiin...... 

 

Wabillahi Taufiq Walhidayah  

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

 
   Bandung, Juni 2009 

 

 

Pipit pitrayana utama 

 

 
  

 


