
KATA PENGANTAR 

 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena rahmat atas 

segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Diploma III pada 

Universitas Widyatama, adapun judul yang dipilih dalam penulisan Laporan Tugas 

Akhir ini adalah “Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Gaji Pada Karyawan Pada 

Koperasi Pegawai RSUP. Dr. Hasan SAdikin Bandung” yang berlokasi di jalan 

Pasteur No. 38 Bandung. 

Dengan hasil Laporan Tugas Akhir ini penulis dapat mengambil suatu manfaat 

dalam pelaksanaannya, yaitu menambah pegetahuan dan wawasan tentang 

MAnajemen Sumber Daya MAnusia khususnya tentang gaji karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCAPAN TERIMAKASIH 

 
Selam penyusunana Laporan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan bantuan, 

bimbingan, dorongan serta saran dari sebagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut 

diatas, melalui Loporan TUgas Akhir ini penulis ingin menyampirkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak. Iwan Ridwansyah, S.E. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak   

memberikan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan yang sangat berharga dalam 

memberikan petunjuk dan arahan sehingga penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

dapat selesai. 

2. Bapak. H. Tendi Haruman, S.E., MM. Selaku kepala Program studi manajemen 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

3. Ibu. Janita S. Meliala, S.E., MM. Selaku Sekretaris Program studi Manajemen 

Diploma III Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

4. Untuk keluargaku, terutama kedua orang tua terima kasih untuk semua cinta dan 

Do’a yang tidak terputus demi kebaikan dan kemudahanku dalam melewati saat yang 

tersulit yang aku piker yang tidak pernah ada akhirnya, atas dorongan, semangat,dan 

kasih sayang yang tidak pernah menipis dan kesempatan untuk menikmati pendidikan 

yang tinggi yang mungkin belum tentu orang lain mendapatkan kesempatan itu. Dan 

untuk kakakku Galih, Kakak ipar Riana, adikku Lutfi, Makasih untuk semuanya 

kalian keluargaku yang terbaik. Fitri saying kalian 

5. to my soulmate ( Eko) terimakasih untuk semua Do.a, perhatian, cinta, kesetian, 

dan kesabarannya. Dan untuk semua saat-saat terindah yang sudah terlewati dan 

kesediannya untuk mendengarkan semua keluhan-keluhan serta memberikan 

dorongan pada saat semangat penulis mulai memudar. 

6. Untuk sahabat-sahabatku tercinta (fitri, sari, deti, yuli, indri, yeti, sylvi) makasih 

buat semuanya dan makasih atas hari-hari yang telah menyenangkan selama 3th ini, 

dan untuk sari ningsih makasih untuk masukannya. U all my best friend’s. 



Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jaus sempurna, namun 

penulis berharap laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. 

Akhir kata, penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

 

 

 

Bandung, Oktober 

 

 

                                                                                                        penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


