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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 
 
 
Bismillahirrohmaanirrohim 

Assalammu’alaikum Wr. Wb 

 

 

Alhamdulilahirabbil’alamin 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, 

karunia, dan kuasa – Nya sehingga penulis dapat menyeleseikan tugas akhir ini. 

Penyusunan tugas aakhir ini diajukan guna memenuhi persyaratan untuk menempuh ujian 

Sidang Diploma III Fakultas Bisnis dan Manajemen Jurusan Manajemen Universitas 

Widyatama. 

Penulis telah berusaha dengan sebaik – baiknya untuk menghasilkan karya tulis 

ini. Namun tentunya ada kekurangan dan kesalahan dalam hal teknis maupun non – 

teknis yang tentunya tidak penulis sengaja. Oleh karena itu segala masukan dan kritik 

yang dapat membawa tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 

berkepentingan. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini mulai dari awal sampai dengan akhir tentunya 

penulis mendapat dukungan dab bantuan penuh dari beberapa pihak. Untuk itu dengan 

rasa tulus dan penghargaan setinggi – tingginya penulis ingin mengucapkan terima kasih 

yang sebesar – besarnya kepada : 
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• Mama dan Papa, yang selama ini selalu mengerti dan memberikan cinta dan 

kasih sayang nya melebihi dari penulis harapkan. 

• 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. 

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

Widyatama. 

• Bapak Dr. H. Tendi Haruman, SE., M.M.Si., selaku Ketua Program Studi 

Manajemen S – 1 dan D – 3 Universitas Widyatama. 

• Bapak Iwan Ridwansyah, S.E., selaku Sekertaris Fakultas Bisnis & 

Manajemen Universitas Widyatama. 

• Seluruh Dosen dan Staf pengajar yang telah membantu penulis dalam 

menyeleseikan studi di Universitas Widyatama. 

• Seluruh staf karyawan di Universitas Widyatama. 

• Bapak Arief Nugraha selaku pimpinan perusahaan Hotel Mahkota Graha 

Tasikmalaya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

melakukan penelitian. 

• Ibu Lussy Rahayu selaku Pembimbing Teknis di Hotel Mahkota Graha yang 

telah bersedia membantu dan meluangkan banyak waktunya untuk penulis. 

• kakakku teh Ira dan suaminya Aa Ozak, terima kasih atas dukungan serta 

perhatiannya selama ini. Kapan pulang ke Indonesia lagi, kangen!!! 

• My husband Dicky, makasih selalu menyayangi dan memberi dukungan…. 

Meskipun kadang – kadang agak sedikit jail…(hehe..) Luv u… 
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• Adikku Sudeska, yang selalu merepotkan dan mengganggu. Well….. Thank 

you ! 

• My baby Edgar, semoga menjadi anak yang lucu, sehat dan berguna bagi 

semuanya. Amien… 

• Mama Euis, Bapa Didi Terima Kasih atas doa nya. 

• Teman – temanku : Alfi, Reza, thanks to be a Nanny for my baby (Edgar) 

hehe… cepet nikah ya!; Nura ayo semangat, hidup adalah pilihan bu…he; 

Bonita makasih banyak ya, & All Manajemen D3/04 Thanks for all. 

• My Uncle Iwan, makasih sering nganter ke kampus; dan buat semuanya yang 

ga bisa disebutin satu – satu, Thanks For all. 

Semoga Allah SWT selalu memberi rejeki, rahmat, dan hidayah – Nya serta 

memperluas ilmu kita agar mampu berjalan di dunia dengan selamat dan selalu berada 

dalam lindungannya. Amin. 

 

 

 

 

        Bandung, Mei 2009 

 

 

         Penulis 
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