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KATA PENGANTAR 

 

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan atas segala berkat, rahmat, dan kehadirat 

Allah SWT, karena seizin-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas 

Akhir ini dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Pengendalian kualitas Pada Hotel 

Papandayan Bandung”. Selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis 

mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan 

segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan panghargaan yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Bapak Tendi Haruman, S.E.,M.M.. Selaku Ketua Program studi Manajemen Program 

Diploma III Universitas Widyatama. Dan juga selaku dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya dan memberikan banyak bantuan, saran dan bimbingannya 

kepada penulis. 

2. Seluruh Staff dan karyawan Hotel Papandayan Bandung yang telah memberikan ijin 

survei dan memberikan data yang diperlukan selama penyusunan  Laporan Tugas 

Akhir Ini. 

3. Kapada Bapak Yosef selaku EDP Manager hotel Papandayan Yang telah meluangkan 

waktunya untuk membantu dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan laporan 

tugas akhir ini 

4. Kepada Mama dan Papah tercinta yang telah memberikan bantuan baik berupa moril 

maupun materiil serta doa restu  sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan 

Tugas Akhir Ini. 
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5. Kepada semua keluarga penulis yang ada di sekejati Bandung, penulis ucapkan 

terimakasih atas dukungan serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini. 

6. Buat adik-adik saya yang tercinta, Rini, Irwan dan Dede fani, makasih atas pengertia 

dan kebersamaanya selama ini. 

7. Buat ricky.. makasich yah karena selama ini kamu selalu ada dan selalu memberikan 

semangat dan dukungan buat aku, tanpa kamu mungkin laporan TA ini tidak akan 

selesai..” Ricky.. buruaannn….” 

8. Buat Andika dan Roy.. makasich atas dukungan dan semangat yang kalian berikan 

selama ini. 

9. Sahabat – sahabatku Shinta, mimi, dan chinay dan temen-temen lainnya yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu.. 

Penulis menyadari bahwa Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari 

sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan 

kemampuan. Namun penulis berusaha untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 

Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan penulis terima 

sebagai masukan. 

Semoga apa yang tersaji dalam Laporan Tugas Akhir ini dapat berguna bagi 

semua pihak sebagai bahan referensi dengan topik dan judul yang sama. 

Bandung, Agustus 2006 

 

Penulis                                                                        

 

 


