
KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulilahi robil A’lamin, puji dan syukur penulis kehadirat Allah 

Subhanahu Wata’ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam semoga tercurah pada 

Muhammad Shalaulahu Alaihi Wassalam, yang telah menanamkan Al-Islam 

dalam diri penulis. 

Laporan Tugas Akhir ini disususn untuk memenuhi dan melengkapi salah 

satu syarat dalam menempuh ujian Diploma III Jurusan Manajemen pada Fakultas 

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

Mengingat besarnya bantuan dan dorongan kepada penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini, maka pada kesempatan ini peniulis menyampaikan 

terima kasih kepada : 

1. Bapak, mama, atas segala dukungan moril, materil, doa, serta motivasi kepada 

penulis. 

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

Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

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

Manajemen D III & S1. 

4. Ibu Tanti Irawati, S.E., M.M., selaku Sekretaris Jurusan Manajemen D III. 

5. Ibu Janita S. Meliala, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu serta memberikan masukan dan arahan-arahan untuk 



membina penulis sampai dengan terselesaikannya penyusunan Laporan Tugas 

Akhir ini. 

6. Seluruh dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama yang 

telah banyak memberikan pengetahuan selama penulis menjalani masa-masa 

perkuliahan. 

7. Seluruh staff dan karyawan Universitas Widyatama yang telah banyak 

membantu. 

8. Mba Ita (yang mukanya mirip putri Indonesia “Artika Sari Devi”) selaku 

pembimbing di pabrik, atas segala bantuan dan kemudahan untuk penulis 

(thanks ya mba…sukses!!) 

9. Pimpinan, staff, dan karyawan PT. Tomenbo Indonesia, atas segala 

bantuannya. 

10. Adik-adikku tercinta, Vita yang sabar selalu dengerin curhatan aku,, Agung, 

Vitri. 

11. Keluarga di Ningrum, makasih atas semua dorongan dan doa, Apih, Amih, 

t’Ndu, dan Nabilla Putri (kapan ya ke Garut lagi ???) 

12. Abet, you’re the one…no body else (kudakoe maksih ya bwt smua dukungan 

dan dorongan yang luar biasa bagi penulis) 

13. Sahabatku Manda mkasih lo sll bantuin gw kemanapun gw minta anter 

”thanks ya bo..!!” Lita “kapan lg kita makan di saung”huehehe…Nia yang 

Lucu Katanya?! Sirin, Bina, Imel, Ikew, Mekka, Erfan, Ine, Ai, Rima, Maesa, 

Nu3, Mey, Fitri, Ida, Yani, Riana, Herlin, Nia, Rina, Hani, Dwi, Irna ‘n 

gankNya, Wyne, Desi, Franky, Apep, Ajo, Panca, Wina, walah-walah 



ca..aa..pe dech.., maaf ya ga ksebutin smua…Thanks for all the happy times I 

never would have had without you sharing them. 

14. Seluruh Civitas Widyatama 

15. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan 

terima kasih. 

Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis diterima Allah 

Subhanahu Wata’ala dan mendapat pahala yang berlipat dari-Nya, Amin. 

 Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih banyak 

kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Penulis berharap 

semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan bagi 

berbagai pihak yang membutuhkan. 
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