
KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya bagi Allah S.W.T, penguasa seluruh jagat 

raya dan segala isinya atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir dengan judul, “ Tinjauan Pelaksanaan Pelayanan Pada 

Pengunjung Hotel Marbella Suites Bandung “. 

Laporan Tugas Akhir ini diselesaikan  bertujuan untuk menempuh ujian akhir pada 

Program Diploma III DI Fakultas Bisnis & Manajemen jurusan D3 Manajemen 

Universitas Widyatama Bandung. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah 

akhir dari pembelajaran karena belajar tidak terhalang dimensi jarak,waktu, dan 

tempat manusia berada. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan adaya kritik dan 

saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak untuk tugas akhir ini yang belum 

sempurna. 

Terselesaikannya Tugas Akhir Ini tentunya tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak 

baik yang bersifat materil maupun non materil. Oleh Karena itu pada kesempatan ini 

penulis mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaannya kepada : 

1. Allah S.W.T Yang Maha dari segala Maha Karena berkat rahmat dan kasih 

sayang-Nya penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses 

penyusunan Laporan Tugas Akhir Ini. 

2. Ibunda Siti Aisyah Tresnasari S.E tercinta, malaikat berwujud Manusia yang 

melahirkanku membesarkanku dengan penuh kasih dan cinta dan selalu ada 

senantiasa mendoakan, memberi semangat dan dukungannya, you are my 

everything bu. 

3. Ayahanda tersayang, pahlawan hidupku yang juga membesarkanku dengan 

segala cinta menjadikanku salah satu wanita terpening dalam hidupnya, yang 



bekerja siang dan malam demi kelancaran proses kuliahku tanpa kenal lelah 

dan letih, I love so much yah. 

4. Bapak Ryan Kurniawan S.E, M.M selaku dosen pembimbing sekaligus Ketua 

Program Studi D3 Manajemen Universitas Widyatama yang telah bersedia 

meluangkan banyak waktunya memberikan bimbingan dan arahan dengan 

penuh kesabaran selama proses penyusunan laporan ini. 

5. Abangku Gunawan yang selalu menjagaku dari kecil. 

6. Adik-adikku Ulfa Sofatul Habibah, Noor Dewi Kartikasari, Noor Rizkiyah 

Khafifah yang mewarnai hari-hariku dengan canda dan tawanya dan dengan 

tulus menyelipkanku untuk kelancaran serta kesuksesanku di dalam do’anya. 

7. Kakek nenekku tersayang Sya’ban (Alm), Wartada, nek Hindun (Alm), nin 

Arneta (Alm), nin iyoh (Alm), nin epon (Alm), nin Ecah (Alm) dan nin iti 

mereka yang selalu berpesan untuk bersabar dalam proses kehidupan disertai 

dengan sholat dan do’a semoga mereka yang telah tiada tenang di alam sana 

dan yang masih ada diberikan kesehatan selalu, amin. 

8. Pria terkasihku Asep Nurmansyah, yang dari awal perkuliahan memberikan 

dukungan menemani dan mewarnai hari-hariku, pendengar setia keluh-

kesahku terima kasih atas  semuanya, love you. 

9. Sahabat-sahabatku yang aku sayangi, beben pendengar setiaku, Ocha dan 

keluarga, Anna Nadiya dan Keluarga, Mala ,Maya, Salim, Hilda, Hani dan 

Tia. 

10. Famili tersayang teh Shela, teh Indah,teh Diah dan a Sambas, wa Piah, wa 

Ihah,wa Ii,wa Ade, wa Nyai, mimih dan si kembar Hasan&Husen dan  masih 

banyak saudara lainnya yg tidak bisa disebutkan satu persatu. 

11. Kawan-kawanku angkatan 2012 manajemen D3  Uji, teh Irma, Eka, Echa 

Dara,Lutfi,Yonda, dll dan teman-teman lainnya dikampus tercinta. 

12. Bapak Ibu petugas perpustakaan yang selalu menyambut dengan baik setiap 

kedatanganku selama proses penyusunan laporan ini. 

 



 


