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Assallamualikum Wr. Wb  

Alhamdulilah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penyusunan tugas akhir 

ini guna memenuhi persyaratan untuk menempuh ujian sidang Diploma III 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Jurusan Manajemen Universitas Widyatama. 

Dalam penulisan ini penulis mengambil judul “TINJAUAN TENTANG 

PELAKSANAAN PROMOSI JABATAN PADA PT.INTI (PERSERO) 

BANDUNG”. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak 

terdapat banyak kekurangan baik dalam segi materi pembahasan maupun 

penyusunan kata-kata. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, 

kemampuan serta wawasan yang dimiliki oleh penulis, akan tetapi dengan 

kemampuan yang ada disertai bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai 

pihak, tugas akhir ini akhirnya dapat diselesaikan. Penulis berharap tugas akhir ini 

dapat memberikan manfaat selain bagi penulis sendiri, terlebih lagi bagi pembaca 

yang mungkin berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

Keberhasilan penulis dalam meneyelesaikan tugas akhir ini tidak lepas dari 

petunjuk, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 

terutama kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta serta Adik ku tersayang yang 

telah banyak membantu dengan doa yang tiada henti-hentinya disamping 

dukungan moril maupun materil dan penulis juga mengucapkan rasa terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada Yth. Ibu Sri Wiludjeng SP, S.E., M.P. yang telah 

bersedia meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, saran dan petunjuk 

dalam penyusunan tugas akhir ini dan rasa terima kasih saya bagi pembimbing di 

PT.INTI (persero) Bandung Yth. Bpk Herda Hermansyah dan Yth. Bpk 



 

 

Agus Kurniawan yang bersedia membantu dan memberikan saran maupun kritik  

untuk penyusunan tugas akhir ini.  

 Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah memberikan dorongan dan bimbingan selama penyusunan laporan 

tugas akhir ini, kepada yang terhormat: 

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., SE., M.S., Ak., selaku ketua badan 

pengurus Yayasan Widyatama 

2. Bapak Dr. H. Mame Sukoto, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

3. Bapak Prof. Surachman Sumawiharja, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

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

Manajemen S-1 dan D-III Universitas Widyatama. 

5. Bapak Iwan Ridwansyah, S.E., M.M, selaku Ketua Program Studi Manajemen 

D-III Universitas Widyatama. 

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

menyelesaikan studi di Universitas Widyatama. 

7. Kepada keluarga tercinta Ibunda dan Ayahanda serta adik ku tersayang yang 

selalu memberi dukungan serta motivasi yang sebesar-besarnya. 

8. Buat si merah VIXIE, si putih BEATIE dan si silver ALET JAGUR yang 

selalu setia menemani saya kemanapun saya pergi. 

9. Seseorang yang jauh di sana yang memberikan pelajaran bagaimana artinya 

kehidupan dan suatu pengorbanan. 

10. Kepada kerabat-kerabat BOXER satlat Widyatama, Street Fighter community, 

WARON crew, Id Rollerz, CoCeNtriX, Rajawali net, yang selalu memberi 

dukungan serta motivasi buat saya. 

11. Anak-anak MANAJEMEN 05 yang sudah pulang ke kampung masing-

masing. Tetapi selalu memotivasi dan memberi dukungan buat Angga bageur, 

Angga goceng, Angga kolot, Ade, Agiel, Abang iam, Ariel, Babon, Boss 

Marvin, Fadly, Randy, Robby, Hilman, Beni gebleg, Feggy, Niko, Pipit, 

Teddy. Sukses untuk kalian semua !!! 



 

 

12. Teman-teman seperjuangan pembuatan laporan tugas akhir dan para petarung-

petarung PS di SWITCH Ackew, Abang, Ganjar. Bagi yang belum ditulis dan 

disebutkan maaf tidak bisa disebutkan semua terimakasih atas perhatiannya. 

 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua 

pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta semangat kepada 

penulis “ Amien “. 

 

 

 

Bandung, Agustus 2010 

 

 

 

 

                                                                                                       Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


