
Kata Pengantar 

 

Bismillahirrohmanirrohim, 
Alhamdulillah segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat 

dan hidayah-NYA penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Laporan Tugas 

Akhir ini merupakan persyaratan untuk menempuh Ujian Sidang Diploma III Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Jurusan Manajemen Universitas Widyatama. 

Penulis telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menyusun Laporan Tugas 

Akhir ini, namun penulis menyadari sebagai makhluk yang lemah bahwa dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangannya serta jauh dari 

kesempurnaan. Untuk itu penulis mohon maaf kepada semua pihak yang terkait dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, hal ini disebabkan pengetahuan penulis terbatas. 

Maka dari itu, saran dan kritikan dari rekan-rekan, penulis harapkan sebagai bahan 

perbaikkan untuk menghasilkan karya tulis yang lebih baik lagi. Penulis berharap 

Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan. 

Penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini tidak mungkin berhasil tanpa bantuan 

orang-orang terdekat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sepatutnya penulis 

sampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan 

satu persatu yang telah membantu, membina maupun memberikan dorongan kepada 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Sungguh tidak 

mudah untuk menyusun urutan pernyataan rasa terima kasih, walaupun demikian 

secara tulus hati penulis ingin mewujudkannya dalam beberapa kata sederhana yang 

keluar dari lubuk hati penulis yang paling dalam. Ucapan rasa terima kasih yang tak 

terhingga kepada : 

1. Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-NYA penulis dapat menyusun dan 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik. 

2. Ayahanda Bapak Oding Darmansyah dan Ibunda Nining Widaningsih yang telah 

memberikan dorongan dan doa, serta dukungan materiil kepada penulis untuk 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

3. Ibu Hj. Sari Dewi Oktari, S.E.,M.M., selaku dosen pembimbing atas segala saran, 

masukan, bimbingan, waktu, dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis 

selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

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

Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 



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

S1 dan D3 Universitas Widyatama Bandung. 

6. Ibu Janita S. Meliala, S.E., M.M., selaku Sekretaris Program Diploma III Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

7. Bapak Herman Sofyandi, S.E., selaku Dosen Manajemen SDM. 

8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis 

selama menyelesaikan studi di Universitas Widyatama Bandung. 

9. Bapak Yayat, selaku pihak bagian sumber daya manusia di Bank Indonesia Cabang 

Bandung yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan 

Tugas Akhir ini. 

10. Kakakku wince dan inoy, kakak iparku beny dan michael dan adikku bo-cex yang 

selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir ini serta keponakan-keponakanku yang tersayang abang, 

ayank, cici, dan weweh yang selalu memberikan keceriaan dan buat nenek yang 

selalu mendoakan kesuksesanku, amien. 

11. Eternal always cherry astready yang selalu memberikan dorongan, semangat, dan 

kasih sayangnya kepada penulis agar selalu sabar dan tegar dalam menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir ini “My lovely U re the only one thanks 4 U re love”. Makasih 

buat kesabarannya, mungkin ini sebuah kisah yang akan selalu ada selamanya, 

amien mudah-mudahan ada jodohnya “FoRcHeRaNyEveR”.  

12. Keluarga ayah cherry : bapak, mamah, dan teh melly, makasih buat doa dan 

dukungannya. 

13. Sahabat seperjuanganku ery dan acie akhirnya selesai juga hari-hari yang 

melelahkan itu, dimana rasa bimbang, takut, malas, lelah dan kesal mewarnai hari-

hari kita dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini, tetap semangat kesuksesan 

menanti kita. Makasih kalian udah mau jadi sahabatku disaat suka dan duka selama 

kuliah, sukses untuk kalian. Jangan pernah lupa dengan apa yang pernah ada di 

antara kita walaupun suatu saat nanti kita jauh. 

14. Sahabatku yang lainnya wini (ternyata bareng juga ya kita wisudanya), syanti (bu 

kapan nyelesaian TA nya? jangan sibuk kerja mulu!) dan buat andin tetap semangat 

kuliahnya walaupun tanpa kita semua, semangat...semangat...dan terus semangat... 

15. Yang tersayang rekan-rekan penulis di Universitas Widyatama, khususnya rekan-

rekan Fakultas Bisnis dan Manajemen D3, buat ryan, anggun, pipit, niko, randi, ayu, 

ina, ria, indah, iin, dll. 



16. Temen-temen PKL di Bank Indonesia Cabang Bandung periode agustus : gilang, 

fajar, ardhie, harry, iman, ryan, tia, lira, wina, ghania, linda, cindy, arif, ayu, thank’s 

buat kebersamaannya selama PKL. 

17. Anak-anak yang pada maen ke dufan : acie, eri, andien, wini, ade, fadli, angga 

bageur, agil, hakiki, jemmi, azri, dicky, pegi, martupa, ani, ikoy, beni&ichanya, 

thank’s buat refresnya. 

18. Semua transportasi yang udah antar jemput ranie selama kuliah. 

Semoga Allah SWT membalas semua amal baik semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Dan selalu 

melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA kepada kita semua agar kita menjadi orang 

yang berhasil, dan selamat dunia akhirat. Amien...  

 

 

Bandung,   Desember 2008 
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