
 

 

KATA PENGANTAR 

 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan 

rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang 

berjudul "Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi Karyawan Pada PT Siloam 

Motor". 

Maksud dan tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk 

memenuhi persyaratan kelulusan program pendidikan Diploma III pada fakultas 

Bisnis dan Manajemen Jurusan Manajemen Universitas Widyatama. Selain itu 

penulis juga mencoba menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh 

dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada pada lingkungan yang sebenarnya. 

Dalam penulisan laporan ini, penulis menyadari bahwa laporan ini masih 

jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan 

penulis. Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Ganjar Garibaldi, S.E., M.Si. yang telah bersedia meluangkan 

waktu untuk membimbing, memeriksa, serta memberikan saran dan 

motivasi dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini.  

2. Bapak Tendi Haruman, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Bisnis dan 

Manajemen, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis yang 

selalu diberi kelancaran dalam menyelesaikan Tugas Akhir.  

3. Ibu Janita S. Meliala, S.E. selaku Sekertaris Jurusan  Bisnis dan 

Manajemen, yang telah membatu penulis. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak, Selaku Ketua Yayasan 

Widyatama. 



 

 

5. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA, selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

6. Ibu Sri Astuti Pratminingsih S.E., M.A. selaku Dekan Fakultas Bisnis & 

Manajemen. 

7. Seluruh staff Pengajar (Dosen) dilingkungan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan yang sangat berguna selama penulis menempuh pendidikan 

di Universitas Widyatama. 

8. Bapak Imam Abdurrahman, S.Psi. selaku Manajer HRD yang telah 

memberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian di PT Siloam 

Motor. 

9. Bapak Rudi Firdaus, selaku Supervisor pada PT Siloam Motor yang telah 

memberikan semangat dan dorongan kepada penulis selama mengadakan 

penelitian. 

Semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan yang telah 

diberikan dan akhir kata penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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