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KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrohmaanirrohim 

Assalammu’alaikum Wr. Wb. 

 

 Alhamdulillahirabbil’alamin 

 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat, karunia dan kuasa – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini. Penusunan tugas akhir ini diajukan guna memenuhi persyaratan untuk 

menempuh Ujian Sidang Diploma 3 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 kearah yang lebih baik 

akan sangat diharapkan. Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan 

manfaat bagi pihak yang berkepentingan. 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini mulai dari awal sampai dengan akhir 

tentunya penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. 

Untuk itu dengan rasa tulus dan penghargaan setinggi – tingginya penulis 

persembahkan tugas akhir ini untuk kedua orang tua penulis yang selama ini 

mengerti dan memberikan cinta dan kasih sayang melebihi dari yang penulis 

harapkan. 
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Dalam kesempatan ini juga penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar – 

besarnya kepada : 

• Ibu Hj. Sari Dewi Oktari, 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. 

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

Pengurus Yayasan Widyatama. 

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

Widyatama. 

• Ibu Sri Astuti Pratminingsih, S.E., M.A selaku Dekan Fakultas BIsnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

• Bapak H. Tendi Haruman, S.E., M.M., 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 

menyelesaikan studi di Universitas Widyatama 

• Seluruh staf karyawan di Universitas Widyatama 

• Bapak Teguh selaku Staf SDM dan Umum BMC Bandung 

• Bapak Cecep selaku Assisten Manager Marketing Outlet BMC Bandung 

• Seluruh jajaran Staf karyawan Outlet BMC Bandung 

• Kakakku ridwan kamal, nyusul gw nanti ke Jakarta mal siapin aja... 

• Adik – adiku Rina, Esa, rafly lieur…tapi gada mereka sepi….luv u all.. 

• Beloved, orang yang selalu ada, ada dan ada & makasih buat semuanya, 

semuanya....luv u..reza udah siap kerja lagi kok. ( hehe... ) 
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• Teman – teman ku : Dicky, Rani, Edgar, keluarga yang suka direpotin 

dirumahnya hehe..; Baran, gw duluan cuy...; Nura, sabar ya bu, tetap 

semangat..; Pandu, nanti kita maen lagi bos; Aris, woi thanks bgt dah ah 

udah jadi tekhnisi gw ma alfi he..; Achew, Gory iraha atuh kang asup 

bareng keluar tihela kie..; Echa, sssssttt..Cuma alfi, reza, echa aja yg tau 

yah.; Kiki hamied, Ajeng, Mirna, neng Bonita, Dini, Hanny, Ajo n the 

gank’s, Ade n friend’s, All Manajemen D3/04 Thank’s for all d spirit ’ 

walaupun pada ninggalin ’!!!. 

• Saudara – saudara, uwa, om, tante, keponakan di rumah Cikutra 141, 

OSKAM Famy buat alternatif parkir motor, tidur nungguin kul, yah..tapi 

mau dijual rumahnya... 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 ini dengan selamat dan 

selalu berada dijalan yang benar. Amienn…!!! 

 

 

 

 

                                                                                            Bandung, Mei 2009  

 

  

                                                                                             Penulis 

 


