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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

 Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur 

kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, serta tidak lupa shalawat serta salam 

semoga  dilimpahkan-Nya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw., 

para keluarga, para sahabat, dan umatnya sampai hari akhir. 

 Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis menyadari masih banyak 

kekurangan dan jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan 

pengetahuan, pengalaman dan keterbatasan waktu yang penulis miliki. Selama 

penyusunan tugas akhir ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik dan non 

akademik di lingkungan Universitas Widyatama, penulis banyak memperoleh 

bantuan, bimbingan, dorongan dan saran dari berbagai pihak berupa dukungan 

moril, semangat, pengorbanan berupa materil serta yang paling penting adalah doa 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Pada kesempatan ini pula, dengan 

kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah S.W.T atas berkat dan rahmat Nyalah penulis dapat menyelesaikan 

penulisan Laporan Tugas Akhir ini. 

2. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala kasih sayang, dukungan, do’a, 

pengorbanan, perhatian dan segalanya yang telah diberikan dalam 

membesarkan dan mendidik penulis sampai penulis dapat meyelesaikan 

kuliah. 

3. Uni ku Desi dan Kakak ku Rica untuk setiap doa, bantuan dan semangat 

yang diberikan kepada penulis. 

4. Bapak Stevanus Adree Cipto, S.H., M.M., selaku pembimbing yang telah 

membantu meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan 

selama penyusunan Laporan Tugas Akhir. 

5. Ibu Sri Astuti Pratminingsih, S.E.,M.A., selaku pembantu Dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 
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6. Bapak Tendi Haruman, S.E , M.M ,selaku Ketua Program S1 dan D III 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

7. Ibu Janita S. Meliala, S.E.,M.M., selaku Sekretaris Program Studi 

Manajemen Diploma III Jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

8. Ibu Tanti Irawati, M, S.E.,M.M., selaku Dosen Universitas Widyatama 

yang telah memberikan dukungan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir. 

9. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat berarti bagi 

penulis selama penulis kuliah di Universitas Widyatama. 

10. Bapak Muhyidin, Asman Akunt & Angg sebagai  Pembimbingku di 

PT.INTI Divisi JTS di Bandung. 

11. Seluruh Staf dan Karyawan Divisi JTS PT. INTI di Bandung.  

12. Teman-temanku Pandu, Bimo, Franky, Item (Engga), Ervan, Mam Ira dan 

Anggun. Serta teman-temanku D3 Manajemen Angkatan 2004 yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu. 

13. Anak-anak Mabes Gg Pelita II. 

14. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu, terimakasih. 

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari 

sempurna, baik dari segi penulisan, tata bahasa maupun pembahasannya. Akhir 

kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 

yang membaca. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

 

 

       Bandung, Juli 2007 
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