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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbil Alamin, penulis panjatkan Puji dan Syukur kepada 

Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Kompensasi Karyawan PT. Bina San 

Prima (PT. BSP) Kota Bandung“. Adapun penulisan Tugas Akhir ini 

merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Diploma III Fakultas Bisnis 

dan Manajemen Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini 

masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman 

penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang 

bersifat membangun untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh bantuan, 

bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini 

penulis ingin menyampaikan terima kasih tulus dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan segala kekuatan dan kesabaran sampai 

terselesaikannya tugas akhir ini, juga puji syukur atas nikmat yang tak pernah 

henti-hentinya Engkau berikan kepada hamba. Segala puji bagimu ya Allah.  

2. Ayahanda H. Aep Saepudin dan Ibunda Hj. Enih Rohaenih tercinta yang telah 

memberikan semangat, dorongan dan dukungan baik moril maupun materil 

yang tak pernah mengenal lelah serta seluruh cinta, perhatian dan kasih 

sayangnya, dan senantiasa memberikan do’a yang tiada henti, sehingga 

penulis mendapatkan kemudahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

3. Bapak Meriza Hendri, Sip., M.M., selaku dosen pembimbing yang sudah mau 

membantu dan meluangkan waktunya untuk penulis. Terima kasih atas 

bimbingannya Pak. 
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4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., AK., CA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

5. Ibu Dr. Hj. Dyah Kusumastuti, Ir., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama.   

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

dan Manajemen Universitas Widyatama. 

7. Bapak Ryan Kurniawan, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Diploma III Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

8. Bapak Iwan Ridwansyah, S.E., M.M., selaku Dosen Wali yang telah 

membantu perwalian dengan baik dan memberikan dorongan semangat 

sehingga penulis dapat menempuh Laporan Tugas Akhir ini.   

9. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, yang 

telah banyak membekali penulis dengan berbagai ilmu. 

10. Karyawan, Staff Perpustakaan dan seluruh Civitas Akademika yang 

membantu penulis selama belajar di Universitas Widyatama. 

11. Karyawan Staff Akademik Universitas Widyatama, Thank’s buat bantuannya 

selama ini. Ur all the best. Kinerja kalian sangat bagus! Mantap.. Lanjutkan!.. 

12. Kakak-kakakku yang selalu memberikan perhatian, cinta dan do’a yang tak 

pernah henti demi kebaikan dan kemudahan penulis dalam proses laporan 

tugas akhir ini, terimakasih atas dorongan, semangat dan kasih sayang yang 

tak pernah menipis serta terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk 

bisa menikmati pendidikan yang tinggi yang belum tentu orang lain 

mempunyai kesempatan yang sama. 

13. Sang istimewa Winda Indarwati, seseorang yang senantiasa memberi 

kebahagiaan yang tak terduga. Senyuman, dukungan, dan keberadaanmu 

adalah ketenangan bagiku. 

14. Seluruh teman-teman seperjuangan dan sepenanggungan : Ibnu , Aditya , 

Ahmad , Hani , Sandra , Iyang , Gilbert , Topan , Dan semua teman pihak lain 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.  terimakasih atas dukungan, 

perhatian dan kebersamaan kalian selama ini. Tetap semangat jaga 

kekompakan kalian semua. 
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15. Teman-teman kostan puri asri : Eki , Aditya , Faisal , Robby , Epot , Gilang , 

Anggi , terimakasih atas kebaikan , bantuan atas yang diberikan dan semua 

kesan dalam kebersamaan. 

16. Akhir kata penulis ucapkan, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya yang berlipat ganda untuk segala kebaikan yang telah diberikan. 

 

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh sempurna, 

namun penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi 

pembacanya. 

Akhir kata, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir. 

 

 

 

 

Bandung, 26 maret 2015 

 Penulis, 

 

 

Fian Zafar Sofyana 


