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KATA PENGANTAR  

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Manajemen Penjualan 

Rumah Pada Perum Perumnas Regional IV Bandung”. 

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. Mpah dan Mamah yang tercinta di Lakbok-Ciamis, yang selalu memberikan 

do’a, perhatian, kasih sayang, dukungan dan pengorbanan yang tidak ternilai 

harganya. 
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2. Ibu Mariana Rachmawati, 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. 

3. Bapak Tendi Haruman, S.E., M.M.  selaku ketua PRODI MANAJEMEN 

PROGRAM S-1 & D-3 Universitas Widyatama. 

4. Ibu Tanti Irawati M., S.E., M.M. selaku sekretaris PRODI MANAJEMEN 

PROGRAM D-3 Universitas Widyatama. 

5. Pimpinan dan seluruh pegawai PERUM PERUMNAS REGIONAL IV 

BANDUNG khususnya Bapak H. Amin selaku pembimbing bagian 

pemasaran terima kasih atas bimbingan dan bersedia meluangkan waktu dan 

pengarahan bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

6. Teh Nina Setiawati, A.md. keponakan-keponakanku Lulu, Ade Sultan dan 

seluruh keluarga besarku yang ada di Lakbok-Ciamis terima kasih atas do’a 

dan dukungannya. 

7. A’Asep Priyatno, A.mk. yang telah memberikan dorongan dan semangat 

serta telah mendampingi penulis dalam suka maupun duka, terima kasih atas 

semuanya. 

8. Terkhusus buat Alm. Tia Oktaviani yang telah memberikan semangat 

terhadapku. Kehadiranmu meskipun hanya sebentar telah memberi arti dalam 

hidupku, selamat jalan, ALLAH SWT bersamamu. 

9. Teman-teman seperjuangan Evi Jojo, Neily Maniez, yang selalu menemaniku 

dalam suka dan duka, semoga persahabatan kita tetap abadi. 
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10. Sahabatku Franciscus Franky terima kasih atas dukungan dan nasehat-

nasehatnya selama ini. 

11. Teman-teman yang ada di Media-Ciamis : A’Agus Belenok, A’Aqiem, 

A’Hari terima kasih atas semua perhatian dan dukungannya. 

12. Buat anak-anak kostan Pikitdro 28 Teh Ati, Teh Nani, Ius terima kasih atas 

semua dukungannya. 

13. Buat keluarga A’Agi dan Teh Fifit, Fito, Faldis, terima kasih atas semuanya. 

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

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

membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

Semoga semua kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang layak dari 

ALLAH SWT. Amin. 

 

 

                                                                                         Bandung, Juli 2006 

 

 

                                                                                                  Penulis 

 

 

 

 

 




