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KATA PENGANTAR  

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah 

melimpahkan Rahmat dan Karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini dengan judul “Tinjauan Proses Produksi Di PT. Sanlit Inti 

Plastics”. 

Adapun maksud penyusunan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah 

satu syarat dalam menyelesaikan Jenjang Pendidikan Program Diploma III (D-III) 

Jurusan Manajemen pada Universitas Widyatama  Bandung. 

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari masih banyak 

kekurangan dikarenakan keterbatasan penulis baik pengetahuan, pengalaman 

maupun kemampuan yang penulis miliki. Walaupun demikian, penulis berharap 

semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

membutuhkannya. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyusunan 

tugas akhir ini baik bantuan secara moril maupun materiil. 

Ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada : 

1. Ibu Prop. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., S.E., M.S., AK. Selaku ketua 

Yayasan Universitas Widyatama. 

2. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A. Selaku rektor Universitas 

Widyatama. 
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3. Bapak Prof. Dr. H. Surachman Sumawihardja, S.E. Selaku dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

4. Bapak Tendi Haruman, S.E., M.M. Selaku ketua PRODI MANAJEMEN 

PROGRAM S-1 & D-3 Universitas Widyatama. 

5. Ibu Tanti Irawati M., S.E., M.M.  selaku dosen pembimbing yang bersedia 

meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan dan 

pengarahan yang sangat berharga dalam penyusunan tugas akhir ini. 

6. Seluruh Staf karyawan/karyawati Universitas Widyatama Bandung yang 

telah banyak membantu penulis. 

7. Pimpinan dan seluruh pegawai PT. SANLIT INTI PLASTICS khususnya 

Bapak Silalahi selaku pembimbing bagian produksi terima kasih atas 

bimbingan dan bersedia meluangkan waktu dan pengarahan bagi penulis 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

8. Papa dan mama tercinta, yang selalu memberikan do’a, perhatian, kasih 

sayang, dukungan dan pengorbanan yang tidak ternilai harganya. 

9. Stella Gebby Septiawi yang Tersayang, yang selalu memberi support, doa 

dan perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.    

“ I LOVE YOU “ . 

10. My Lucky Star “Gregorius Adriel Febriandika” yang telah membantu 

penulis memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini.  
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11. Mama Tia dan Papa Wiwi yang telah memberikan semangat, doa dan 

perhatiannya terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

12. Ko Sandhy, Hendra, Raymond dan Dede Christine yang telah 

memberikan dukungan serta doanya buat penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. Thanks Ya !! 

13. Teman-teman seperjuangan Evi Jojo, Neily Maniez, Neng 

Nita,Riani,Yuanita,Vero,Tera,Hermina,Ndut yang telah memberikan 

dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

14. Teman-teman café ijo Ci Maria, Ci Indah, Sri, lindi, Lilis, Ririn yang 

telah mendukung dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. Thanks for all 

15. Buat anak-anak BStC Yudi, Ci Kitin, Mpank, Hanny, Gento, Scott, 

Andi, Cute dan teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu terima kasih atas semua dukungannya. 

16. Seluruh anak-anak angkatan 2003 Manajemen DIII, sukses selalu. 

        17.  Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

 

                                                                                         Bandung, Juli 2006 

 

 

                                                                                                  Penulis 


