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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat allah SWT, karena atas segala 

rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir ini tepat pada waktunya. Penyusun 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 Insentif Terhadap Karyawan Pada PT. 

ADETEX” yang belokasi di jalan Dayang Sumbi No. 4 Bandung. 

Dengan hasil Laporan Tugas Akhir ini penulis dapat mengambil suatu 

manfaat dan hikmah dalam pelaksanaannya, yaitu dengan menambah pengetahuan 

dan wawasan tentang Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya tentang 

Insentif karyawan. 

Selama menyusun Laporan Tugas Akhir ini, penulis telah mendapatkan 

bantuan, bimbingan, dorongan serta saran dari berbagai pihak. Sehubungan 

dengan hal tersebut diatas, melalui Laporan Tugas Akhir ini penulis ingin 

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ibu Nia Kaniawati, S.E., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 

banyak bimbingan, dorongan dan bantuan yang berharga dalam membrikan 

petunjuk dan arahan sehingga penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dapat 

selesai. 

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

Manajemen Universitas Widyatama. 

3. Bapak H. Tendi Haruman, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi 

Manajemen Fakultas Bisni dan Manajemen Universitas Widyatama. 

4. Ibu Janita S. Meliala, S.E., M.M. selaku Sekertaris Program Studi Manajemen 

Diploma III Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Manajemen. 

5. Seluruh dosen, asisten dosen, staf pengajar dan staf perpustakaan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu yang telah memberikan bekal pengetahuan dan bantuan sampai 

penulis ini selesai. 
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6. Seluruh keluarga besarku yang tercinta terutama mama, papa, dan kakakku 

yang telah memberikan perhatian, dorongan, kasih sayang dan doanya pada 

penulis untuk dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

7. Untuk M.Elmanda Midalystia yang selalu memberikan semangat, perhatian, 

dorongannya dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir ini. 

8. Bapak Salomo dan Ibu Eni Darwati di PT. ADETEX yang telah membantu 

penulis dalam melakukan penelitian di perusahaan dan memberikan data 

kepada penulis. Serta para staf PT. ADETEX yang telah membantu dan 

memberikan arahan ketika penulis sedang melakukan penelitian di 

perusahaan. 

9. Temen-temanku tercinta : Sari, Deti, Sylvia, Fitri, Dwi, dan Indri terimakasih 

atas dukungan dan perhatiannya selama ini. 

10. Teman-teman seperjungan jurusan Manajemen Diploma III Universitas 

Widyatama angkatan 2004 : Sariningsih, Mala, Dewi, Aryo, Gagan, Revi, 

kiki, ajeng, mirna, alfi, sri dll makasih atas masukan-masukannya. 

11. Sahabat-sahabatku tercinta : Liana, Ai, dan Belinda makasih atas semangat 

dan doa yang kalian berikan pada penulis. 

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari 

sempurna, namun penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca. 

Akhir kata penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tugas 

Akhir ini. 

 

Bandung, Desember 2007 
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