
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillah Hiramanirrahim 

Assalammualaikum. Wr. Wb 

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

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini.Penyusunan tugas akhir 

ini guna memenuhi persyaratan untuk menempuh ujian sidang Diploma III fakultas bisnis 

dan manajemen jurusan manajemen unversitas widyatama.  

Dalam penulisan ini penulis mengambil judul “TINJAUAN PELAKSANAAN 

PELAYANAAN PELANGGAN TERHADAP PENYEDIAAN PERANGKAT 

SPEEDY PADA PT. TELKOMUNIKASI INDONESEIA, TBK UNIT SUPPLY 

CENTER DI BANDUNG”.  

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan tugas akhir ini mungkin masih 

jauh dari sempurna, banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari segi penulisan, isi atau 

penyajiannya. Hal ini mungkin disebabkan karena pengetahuan dan pengalaman yang 

penulis miliki masih terbatas. Oleh karena itu dengan lapang dada penulis menerima 

kritik maupun saran yang bersifat membangun guna meningkatkan kemampuan dan 

pengetahuan penulis dimasa yang akan datang. 

 Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hendricus Bambang T., S.E., M.M. yang telah 

meluangkan waktu dan perhatian serta semangat kepada penulis sampai terselesaikannya 

laporan tugas akhir ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih pula kepada orang tua, 

yaitu Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah melimpahkan kasih sayangnya kepada 

Penulis sehingga Penulis dapat merampungkan laporan tugas akhir ini dan selesai tepat 

pada waktunya. 

 Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan dorongan dan bimbingan selama penyusunan laporan tugas akhir ini, kepada 

yang terhormat: 

 

 



 

1. Keluargaku : Papah, Mamah, Rianti Pratiwi, rrcell23.com 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., S.E., M.S., Ak., selaku ketua badan 

pengurus Yayasan Widyatama. 

3. Bapak Dr.H. Mame Sukoto, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas Widyatama.  

4. Bapak Prof. Surachman Sumawiharja, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama. 

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

Manajemen S-1 dan D-III Universitas Widyatama.  

6. Ibu Janita S. Meila S.E., M.M, selaku Ketua Program Studi Manajemen D-III 

Universitas Widyatama. 

7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan studi di Univwesitas Widyatama.    

8. Kartianin Depi (cyg cemot@rivi your my life), kakek Kobul_Ginting thanks 

debatnya, MAS (Bonaga@ rrcell23.com), Adi 

9. Dani Wahyudi thaks brow atas saran dan masukkannya yang sangat berarti buat 

penulis, Fariz Budiantoro ayo semangat, Ika dan Firman makasih atas info-

infonya, Gagan, Sandi, Refi kemana aja, nich ??? 

10. Teman-teman manjemen Diploma III Angkatan 2004 semua teman yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu...... !!!! 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak 

yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta semangat kepada penulis..Amien.. 

        Bandung,   Oktober 2008 

 

                      Penulis 

 

 

 

 

 

 

 


