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Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Illahi Robbi yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga laporan tugas akhir ini dapat 

diselesaikan. Adapun judul laporan tugas akhir ini adalah  : 

“SUATU TINJAUAN PELAKSANAAN SALURAN DISTRIBUSI PADA PT PUPUK 

SRIWIDJAJA (PUSRI) ”. 

Laporan tugas akhir ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian program diploma III Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan Tugas Akhir 

yang dibuat ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangannya. Hal ini disebabkan 

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, namun demikian penulis telah 

berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan sebaik-

baiknya. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah memberi bimbingan, bantuan, saran dan dukungan dalam proses penyusunan 

Tugas Akhir ini hingga dapat terselesaikan, terutama kepada : 

1. Papah dan mama tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan yang tak 

terhingga selama hidup penulis 

2. Ibu Dr. Mariana Rachmawati S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan 

kepada Penulis selama penyusunan Tugas Akhir ini. 

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

Widyatama. 

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



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

Universitas Widyatama. 

6. Bapak H. Tendi Haruman, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Manajemen S-1 dan D-3 

Universitas Widyatama. 

7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di 

Universitas Widyatama. 

8. Seluruh Staf karyawan di Universitas Widyatama. 

9. PT Pupuk Sriwidjaja beserta seluruh staf, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk melakukan kerja praktek. 

10. Keluarga besar tercinta, terimakasih atas doa dan dukungannya.  

11. Ina yang baik hati, keren, sabar, rajin membaca, rajin membantu penulis dari |A ampe. Z, 

suka menolong, tidak sombong, dan semua2nya,bantuan yg dari debu menjadi tanah.dan juga 

keluarga besarnya,once again thanks sweet girl I’ll never 4get it. 

12. Buat Alvian “much style 4ever in the world & never fade away”.thanks buat laptop sama 

kosannya I’ll always come there. 

13. Buat Agil little bit” free style,Beni yang kadang-kadang udunx,Angga katro man,Hqq alias 

Dj Toyib,Ani si Ibu Bagi anak2 kaum duafa,Ade carly,Niko cute,Pipit si Bolang,Seli keep 

sexy,Ricardo yang keren selalu,Azri plastik pembungkus sagu,Jemi org terlucu dialam 

gaib,dll thanx all. 

14. Dan buat Tantri,Ica,Nonon,Ane,& Cen-cen.Kapan kita kumpul lagi. 

15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang banyak memberikan 

bantuan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
 

Semoga Allah SWT selalu memberikan rezeki, rahmat, dan hidayah-NYA serta memperluas 

ilmu  kita agar mampu bertahan dan selalu berada di jalan yang benar. 
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