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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu ‘alaikum wr. Wb. 

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

limpahan  rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

yang berjudul “ Tinjauan Pelaksanaan Pengembangan  Karyawan Di PT. 

Industri Telekomunikasi Indonesia Kota Bandung ”. Tugas Akhir ini disusun 

sebagai persyaratan kelulusan pada Program Studi manajemen Diploma  III 

Fakultas Bisnis dan Manajemen universitas widyatama bandung. 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat saran, 

dorongan, bimbingan serta penjelasan dari berbagai pihak, sehingga dapat 

membuka mata penulis bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan 

tersebut adalah guru yang terbaik bagi penulis. Oleh karena itu dengan segala 

hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Kedua orang tua saya ibu Marsinem Martadiwirya dan bapak Tata 

Suherman serta adik saya Dewanti Witrya yang selalu memberikan 

dukungan dan semangat baik dalam bentuk doa maupun ucapan. 

2. Bapak Dr. H. Islahuzzaman., S.E., Ak., M.Si., CA.. selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

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

Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

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

Manajemen D3 Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama 

Bandung. 
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5. Bapak Pipin Sukandi S.E., M.M. selaku Dosen wali serta Dosen 

Pembimbing yang telah memberi ilmu dan bekal sampai sekarang sehingga 

penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan tugas akhir ini. 

6. Bapak Andik Eko KP, S.Si., M.T. selaku pembimbing di PT. INTI Divisi 

HCM, beserta seluruh staf yang banyak membantu dan memberikan 

informasi dan data. 

7. Seluruh teman–teman yang telah memberikan motivasi Wulan, Risha, Rosa, 

Sisca, Arya, Heri, Ifan, Iyo, Ahmad, Lena, Lele, Azka, Hani, MXM, 

Cunseu, 

8. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah 

terlibat banyak membantu sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari masih terdapat 

banyak kekurangan yang dibuat baik sengaja maupun tidak sengaja, dikarenakan 

keterbatasan dan wawasan serta pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu 

penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut. 

Akhir kata semoga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, institusi 

pendidikan dan masyarakat luas. Aamiiiiiiin! 

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb 

Bandung, 2 Februari 2015 
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