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 Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehinnga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ TINJAUAN PROSES 

REKRUTMEN CALON KARYAWAN DI ANGGREK SHOPPING 

HOTEL”. Tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan kelulusan pada Program 

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 Erna Dwiyana dan bapak Agus Rahman yang 

sangat banyak memberikan bantuan moril, material, arahan dan selalu 

mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan. 

2. Bapak Dr. H. Islahuzzman., S.E., AK., M.Si., CA.. selaku Rektor 

Universitas Widyatama Bandung. 

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

Manajemen Universitas Widyatama Bandung 



4. Bapa Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M., Ph. D. selaku Dekan Fakultas 

Bisnis & Manajemen 

5. Ibu Lasmanah, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen D3 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

6. Ibu Yelli Eka Sumadhinata, S.E., M.M selaku dosen pembimbing yang 

telah memberi ilmu dan bekal sampai sekarang sehingga penulis dapat 

menyelesaikan studi dan menyelesaikan tugas akhir ini. 

7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama yang telah memberikan ilmu serta bimbingan selama masa 

perkuliahan. 

8. Ibu Risma Febryani yang telah banyak membantu penulis dan seluruh staf 

bagian Anggrek Shopping Hotel Bandung yang telah memberikan izin 

untuk melaksanakan magang dan telah memberikan banyak informasi data 

yang di butuhkan. 

9. Alm. Kakek Nana Rukmana dan Alm. Nenek Entin Maryatin yang sempat 

dan selalu memberikan doa serta semangat, Ua Dadang, Ua Rina, Ua nia, 

Ua Wawan yang juga selalu memberikan semangat dan dukungan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

10. Leyli, wyna, sandra, lena, desi, neng rika, febri, iyo teman-teman 

seperjuangan yang sudah mendahului menjadi Ahli Madya, amy, nde, ade, 

desi, nufy makasih sahabatku buat suport nya.  

11. Aditiya Eka Putra teman hidup yang memberikan suport, semangat dan 

membatu pada saat penulis menyelesaikan Tugas Akhir.  



12. Semua teman-teman Manajemen D3 angkatan 2011 yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu, yang telah bersama-sama berjuang menempuh 

perkuliahan ini. Sukses untuk kita semua teman. 

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

terlibat banyak membantu sehingga tugas akhir ini, penulis menyadari 

masih terdapat banyak kekurangan yang dibuat, baik sengaja maupun tidak 

sengaja. Untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut. 

Penulis bersyukur dan memanjatkan do’a semoga Allah SWT membalas dan 

melimpahkan rahmat dan karunia yang berlipat ganda untuk segala kebaikan dan 

ketulusan yang diberikan. Akhir kata semoga dapat bermanfaat bagi penulis 

sendiri dan pihak lain pada umumnya. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Bandung, 1 Mei 2015 
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