
 

KATA PENGANTAR 
 
 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, yang telah 

melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ini yang ber judul  Tinjauan Pelaksanaan Kegiatan Public 

Relation Pada The Majesty Hotel and Apartement Bandung  dan mampu 

mengatasi kesulitan – kesulitan lain yang dihadapi selama penyusunan tugas akhir 

ini. 

 Mengingat adanya keterbatasan, kemampuan, pengetahuan dan tenaga, 

penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini belumlah sempurna sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Namun dengan perhatian, dukungan  bantuan, dan 

doa, serta bimbingan dari berbagai pihak, maka penulisan Tugas Akhir ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 

dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada pihak – pihak yang terlibat 

dalam masa perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir ini sebagai berikut : 

1. Mama dan Papa tercinta atas segala kasih sayang, kesabaran, doa, 

semangat, pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan tanpa ada 

batasnya. 

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

banyak meluangkan waktu, tenaga dan memberikan bimbingan, saran dan 

dorongan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. 

3. Bapak H. Tendi Haruman S.E, M.M. sebagai ketua program SI dan DIII 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

4. Ibu Sri Astuti Pratnaningsih S.E, M.A sebagai Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

5. Ibu Janita S. Meliala S.E, M.M. sebagai Sekretaris program DIII Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

6. Seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Universitas Widyatama. 

7. Seluruh staf administrasi dan perpustakaan Universitas Widyatama yang 

telah memberikan bantuan kepada Penulis. 



 

8. Ibu Ossie Himawan, Mbak Tika dan Mas Handy dan kepada seluruh 

managemen The Majesty Hotel and Apartement Bandung yang telah 

membantu memberikan data – data pada tugas akhir ini. 

9. Pihak – pihak yang tidak dapat disebutkan semuanya. 

 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini. 

Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. 

Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca dan teman – teman Manajemen pada khususnya. 

 

 

Bandung, Juli 2008 

 

 

        Penulis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


