KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala
rahmat dan hidah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir
ini tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah
satu syarat dalam menempuh ujian Diploma III Fakultas Bisnis dan Manajemen pada
Universitas Widyatama Bandung, adapun judul yang dipilih dalam penulisan Laporan
Tugas Akhir ini adalah “Tinjauan Pelaksanaan Pengembangan Produk Pada
Perumahan Boemi Kirana Margahayu Raya Bandung” yang berlokasi dijalan saturnus
komplek margahayu raya Bandung.
Dengan hasil Laporan Tugas Akhir ini penulis dapat mengambil suatu
manfaat dan hikmah dalam pelaksanaannya, yaitu dengan menambah pengetahuan
dan wawasan tentang Manajemen Pemasaran khususnya tentang Pengembangan
produk.
Selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini,penulis telah mendapatkan
bantuan,bimbingan,dorongan serta saran dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal
tersebut diatas, melalui Laporan Tugas Akhir ini penulis ingin menyamoaikan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Seluruh keluarga besarku, Papah Mamah Tersayang yang tiada hentinya
selalu menyemangati memberi semangat dan dorongan dengan keceriaan
setiap harinya , buat kakaku tersayang,ponakan-ponakan ku tersayang
(Vipang fauzan robani dan M.gavin.qaid shabir) yang manja-manja yang
selalu ngerjain aunty nya yang selalu memberi semangat dengan kelucuankelucuannya , tanpa kalian aku bukan apa-apa. Terimakasih kasih banyak atas
dukungan kalian semua yang membuat aku sampai pada titik dimana aku
merasa beruntung mendapat kesempatan pendidikan tinggi yang belum tentu
semua orang bisa merasakannya.
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2. Almarhumah Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, AK.,SE.,MS.,AK., selaku Ketua
Badan Pengurus Yayasan Universitas Widyatama.
3. Bapak Dr.H. Mame Sutoko,D.E.A., selaku Rektor Universitas Widyatama.
4. Ibu Dyah Kusumastuti, Ir., M.sc., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan
Manajemen Universitas Widyatama
5. Ibu Sri Astuti Pratminingsih, SE., M.M., selaku wakil dekan Fakuktas Bisnis
dan manajemen Universitas Widyatama.
6. Bapak Ryan Kurniawan,S.E,M.M., selaku ketua prodi Manajemen Diploma
III
7. Bapak Iwan Ridwansyah,S.E.,M.M, selaku dosen pembimbing yang telah
banyak memberikan bimbingan,dorongan, waktu dan bantuan yang sangat
berharga dalam memberikan petunjuk dan arahan sehingga penyusuna
Laporan tugas akhir ini dapat selesai.
8. Ibu Rainisa selaku Staf Perumahan Boemi Kirana dan Staf lain yang tak bisa
saya sebutkan satu per satu,Terimakasih banyak telah banyak membantu dan
tiada henti sabar membimbing,mengajarkan dan memberi petunjuk sehingga
terlaksananya penyusunan tepat pada waktunya.
9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan
kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Widyatama.
10. Seluruh Staf dan Tata Usaha dan Staf Perpustakaan yang banyak membantu
penulis selama ini.
11. Seluruh saudara-saudara saya,Om saya yang biasa saya panggil Bapak aa
yang telah banyak membantu,menyuport demi karir dan kelulusan saya,
Terimakasih banyak saudara-saudaraku yang lain yang tak bisa saya sebutkan
satu per satu, Terimakasih atas segala perhatian do’a dan dukungannya.
12. Teman , sahabat dan pria yang selalu mendampingi saya selama ini Gia
Pratama

Tirthaatmadja.

Terimakasih

sayangnya,motivasi,kesabarannya

kasih

ngadepin
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saya

banyak

atas

kasih

kalau

lagi

engga

mood,perhatiannya,bantuan serta doanya sehingga Laporan Tugas Akhir ini
selesai.
13. Sahabat-sahabat ER (Eceu Rempong) tercinta , Lisna Nurhayati (Ceu Lilis),
Anisa Nuraeni (Ceu A’i), Lira Octaviani Sallyhati (Ceu Ihat), Mutia Aryani
(Ceu Enox) , Mey, Nindy,Pue,kaka Aldy,Yaya,Agie,Cindy,Alwinsoo,Diki
yang banyak membantu,mensuport dan teman-teman seperjuangan Jurusan
Manajemen Diploma III Universitas Widyatama angkatan 2010 yang lain
yang tak bisa saya sebutkan satu per satu . Terimakasih Banyak guys, You’re
the best I ever had.
14. Teman-teman, kaka-kaka Photografer yang tiada hentinya selalu memberi
hiburan dan dukungan serta doanya. Thank you guys
Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna,
namun penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi
pembacanya.
Akhir kata, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada pihakyang terlibat dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.

Bandung, Januari 2014

Penulis
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