
 

 

 

 

 

 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala 

Rakhmat dan Karunia

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

 Adapun penyusunan Tugas Akhir ini 

persyaratan akademis dalam menyelesaikan program Diploma III Program Studi 

manajemen di Universitas Widyatama.

Selama persiapan penyusunan sampai dengan tugas akhir ini, penulis 

banyak sekali memperoleh bimbingan, pengar

dorongan, baik moril maupun materil dari awal hingga terselesainya penulisan 

tugas akhir ini. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, pada kesempatan 

ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar

1. Papah dan Mama

memberikan banyak dukungan m

sayang, dan pengorbanannya kepada saya sehingga saya dapat 

menyelesaikan Progam Diploma III ini.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K.,

Pengurus Yayasan Univerisitas Widyatama.

3. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko. Ir. D.E.A selaku rektor Universitas 

Widyatama Bandung.

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

Manajemen Universitas Widyatama Bandung.

5. Bapak Iwan Ridwansyah, selaku Ketua Progam Studi Manajemen D3 

Universitas Widyatama Bandung.
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Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala 

Rakhmat dan Karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan keridhoan 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

Adapun penyusunan Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu 

persyaratan akademis dalam menyelesaikan program Diploma III Program Studi 

manajemen di Universitas Widyatama.  

Selama persiapan penyusunan sampai dengan tugas akhir ini, penulis 

banyak sekali memperoleh bimbingan, pengarahan, saran-

dorongan, baik moril maupun materil dari awal hingga terselesainya penulisan 

tugas akhir ini. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, pada kesempatan 

ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

dan Mamahku tercinta, serta seluruh keluarga yang telah 

memberikan banyak dukungan moril maupun materil, perhatian, kasih 

sayang, dan pengorbanannya kepada saya sehingga saya dapat 

menyelesaikan Progam Diploma III ini. 

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

Pengurus Yayasan Univerisitas Widyatama. 

Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko. Ir. D.E.A selaku rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

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

Universitas Widyatama Bandung. 

Bapak Iwan Ridwansyah, selaku Ketua Progam Studi Manajemen D3 

Universitas Widyatama Bandung. 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala 

Nya yang telah memberikan kekuatan dan keridhoan 

diajukan untuk memenuhi salah satu 

persyaratan akademis dalam menyelesaikan program Diploma III Program Studi 

Selama persiapan penyusunan sampai dengan tugas akhir ini, penulis 

saran, bantuan, 

dorongan, baik moril maupun materil dari awal hingga terselesainya penulisan 

tugas akhir ini. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, pada kesempatan 

besarnya kepada : 

tercinta, serta seluruh keluarga yang telah 

oril maupun materil, perhatian, kasih 

sayang, dan pengorbanannya kepada saya sehingga saya dapat 

S.E., M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko. Ir. D.E.A selaku rektor Universitas 

Ibu Sri Astuti Pratminingsih, S.E., M.A. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 
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6. Bapak Pipin Sukandi, S.E., M.M., selaku Sekretaris Progam Studi 

Manajemen D-3 Universitas Widyatama. 

7. Bapak Meriza Hendri, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar 

dalam memberi petunjuk, membimbing, memberikan pengarahan dan juga 

meluangkan waktunya untuk penulis selama penyusunan Laporan Tugas Akhir. 

8. Seluruh Dosen Pengajar Falkutas Bisnis dan Manajemen Unversitas Widyatama 

yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama masa perkuliahan. 

9. Seluruh staf pegawai perpustakaan Widyatama yang telah memberikan 

pinjaman buku. 

10. Untuk para pimpinan serta para staf  dan karyawan PT. INTI (PERSERO) 

Bandung. yang telah memberikan ijin magang dan telah membantu, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

11. Untuk Divisi SDM, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya, 

karena buat saya semuanya sudah sangat membantu saya, terimakasih 

banyak buat setiap bimbingan, masukan, dan juga bantuan yang telah 

diberikan baik saat saya magang dan membuat tugas akhir ini.    

12. Buat Adoy Yustianz, makasih atas doanya, bantuan, dukungan, semangat 

dan kasih sayang yang berikan selama ini, sampai akhirnya aku bisa 

beresin Tugas Akhirnya. Thanks 4 all 

13. Buat adeku tersayang si gendut sansan we love u,makasih banyak doa dan 

dukungan serta pengertiannya yang selalu mau mengalah  

14. Buat saudara-saudaraku Rena Nurmaya, Lia & Alfaro. 

15. Buat temen-temen seperjuangan di widyatama “mochi-mochi”: Nisa, 

Aldy, Bagus,Bapaw, makasih banget buat segala dukungan dan 

bantuannya. Dan tak lupa juga buatEgen,kk (All), Boma, Isan, Ibro & 

Sheshe, Citas, Jupe, Wilma, dan semua temen-temen manajamen D3 

angkatan 08. Thanks n love you guys. 

16. Buat Tessa Manawalani,Cheya, makasih yah buat doa dan dukungan yang 

kalian berikan.. akhirnyaTA gue beres.. 

17. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga 

bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. 



Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menyadari sepenuhnya 

keterbatasan dan ketidaksempurnaan dari apa yang telah dikemukakan, mengingat 

terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu 

penulis membuka pintu untuk segala bentuk saran dan kritik yang membangun 

demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga 

tugas akhir  ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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