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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia-Nya 

yang telah memberikan kemampuan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

 Tugas Akhir ini berjudul : “ Tinjauan Pelaksanaan Proses Seleksi 

Karyawan PT Multi Garmenjaya “ . Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah 

untuk memenuhi Tugas Akhir berupa karya tulis ilmiah guna memperoleh gelar 

Diploma III (D3) dalam bidang studi Manajemen pada Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama (UTAMA) Bandung. 

 Keinginan menggapai sesuatu atas esensi kebutuhan manusia dan 

mendalami disiplin ilmu merupakan manifestasi dari keinginan penulis untuk 

merealisasikan kebutuhan tersebut. Proses kerja menggapai keinginan itu 

bukanlah kerja pribadi semata-mata, karena secara sadar sosok manusia 

dengan segala keterbatasannya membutuhkan masukan-masukan untuk 

menyempurnakan kekuranganan. Izinkanlah pada bagian ini penulis 

menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang 

telah membantu proses penulisan tugas akhir penulis. 

 Pertama sekali penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak 

terhingga kepada “kedua orang tua, yang telah membesarkan yang sampai  

sekarang tetap memberikan kasih sayang, doa, perhat iaan dan dukungan 

yang tak dapat dinilai dengan apa pun serta memberi kan semangat yang 

tak terhingga untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir  ini ”. 

       Sehubungan dengan hal tersebut diatas, melalui Laporan Tugas Akhir ini 

penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tulus kepada: 

1. Bapak Ganjar Garibaldi, S.E., selaku Dosen pembimbing yang telah 

memberikan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan yang berharga 

kepada penulis sehingga penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dapat selesai. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Surachman Sumawihardja, S.E., selaku Dekan Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama 

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

Manajemen Diploma III Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama. 
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4. Ibu Tanti Irawati M, S.E., M.M., selaku Sekretaris Program Studi 

Manajemen Diploma III Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama. 

5. Seluruh dosen pengajar dan staf karyawan Universitas Widyatama. 

6. Seluruh staf perpustakaan Universitas Widyatama. 

7. Buat Ibu Feby Staff HRD PT Multi Garmenjaya yang telah banyak 

membantu dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini. 

8. Terima kasih kepada karyawan PT Multi Garmenjaya atas segala 

bantuannya selama ini sehingga terselesaikan Tugas Akhir ini. 

9. Buat kakak-kakakku yang telah memberikan dorongannya, sehingga 

penulis bisa menyelesaikan TA ini (Aaaammmiiinnnn). 

10. Buat nEnk_iPhiEt thank’s for everything that you give to me and though we 

don’t meet again, but not meaning you lose in my mind and you have 

special place in my heart. 

11. Buat  Rambo, Ojeg, Diti Jablo (nuhun euntos nambutkeun komputerna 

jeung tos ngabantos ngalancarkeun TA ieu). 

12. Buat Yusti (My Best Friend) tolong yach sekarang kamu harus lebih 

feminim, karena kamu adalah seorang wanita. 

13. Buat anak-anak UKM Sepak bola Bang Asher, i-ber, Nenk Op, Dik-dik,  

Atenk, David, Armen, Adit Kasela, Nunun, Herlin, Maesa, Aphe, Do-wer, 

Lorent, Ade Lorent, Ade Gumoonk, Indri, Otun, Santi,  Fahmi, Boz, Mukhlis, 

N’Cut, Daniela, untuk semua panitia Mini Soccer, panitia WSA, tong bosen-

bosen beresan Unitnya dan carilah bibit baru yang ga waras dan yang tidak 

disebutkan namanya hapunteun pisan. 

14. Buat anak-anak Kijang Pesona kejar terus prestasi seperti sedia kala. “Lari 

Secepat Kijang dan Bermain Mempesona”. 

15. Buat B’rudak 2003 Manajemen D3 Dudun, Yogi Memet, Indra, Fransiscus, 

Diki tong2, Ajo, Apep, Uplux, Jajang, Panca, Rambo, Atenk, Ojeg, Eki, 

Alvin, d-mex Always stay tune to benteng and Rock ‘n’ Roll dan yang tidak 

disebutkan nama-nya satu  per satu hapunten deuinya. 

16. Buat B’rudak 2005 K-srenk, Armi, Wisnu, (Don’t stop Vegas OK??), Irsyam, 

Galih, Ana, Bunda, Yuni, Midun, Medi, Ega, Cali (indro) walaupun kalian 

baru penulis kenal tapi kalian banyak mendukung dan membantu, sekali 

lagi thank’s for all.  
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              Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Tugas Akhir ini 

masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, pengetahuaan, 

dan pengalaman yang di miliki penulis. Oleh karena itu dengan segala 

kebesaran hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun, segala 

masukan untuk memperbaiki Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua. 

  Akhir kata, penulis berharap agar penulisan Laporan Tugas Akhir 

ini dapat bermanfat bagi kita semua. Amien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandung,   Juni 2006 

 

 

 

 Sanni Rachdiana 


