
 

KATA PENGANTAR 

 

 

“Lakukanlah semua hal dengan cinta dan kasih, maka semua akan 

berjalan dengan indah. Lakukanlah setiap hal dengan keikhlasan dan 

kesabaran, niscaya akan berjalan dengan mudah .” 

 

Ust. Yusuf Mansyur 

  

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan Syukur kepada 

Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehinga Penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir dengan judul “ TINJAUAN PELAKSANAAN REKRUTMEN 

KARYAWAN MATAHARI DEPARTEMEN STORE BANDUNG INDAH 

PLAZA” yang bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh 

penyelesaian studi Fakultas Bisnis dan Manajemen Diploma III Universitas 

Widyatama Bandung. 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis tidak lepas dari bantuan yang 

melibatkan beberapa pihak yg mendukung, memberi semangat dan memberi 

masukan terhadap penulis . oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan 

terimakasih yang begitu mulia kepada MAMAHKU  IIN MUTMAINNAH  

PAPAHKU ASEP HERDIANA dan MAMAHNA TINI RAESI 

HANDAYANI dan PAPAPNA BUDIANA SYARIEF  kedua orangtuaku yang 

selalu mendoakan penulis dan terimakasih yang sebesar-besarnya ANANDA 

AYU MEIDIANA yg selalu mensupport dalam menyusun tugas akhir ini 

 

 



 

Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Pipin Sukandi S.E M.M yang telah membimbing dan memberikan 

arahan serta masukan kepada penulis dalam penyusunan laporan tugas 

akhir ini 

2. Intan Widuri Sakti, S.T, M.M selaku dosen wali selama penulis berkuliah 

di universtitas widyatama 

3. Alm . T.Ontowiryo A,S.E., M.B.A sebagai ketua yayasan universitas 

widyatama 

4. Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.SI., AK., CA. sebagai rektor universitas 

widyatama 

5. Nugroho Juli Setiadi, S.E., M.M., Ph.D sebagai Dekan fakultas bisnis 

manajemen universitas widyatama 

6. Lasmanah, S.E., M.si sebagai ketua prodi manajemen d3 universitas 

widyatama 

7. Hj. Marchumah selaku nenek dari penulis yang selalu mendoakan penulis 

selalu memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan 

berlangsung hingga penulis menyususun laporan tugas akhir ini 

8. Solechudin dan Daffa Al haq selaku paman dan sepupu yang selalu 

memberikan semangat pula kepada penulis dan memberikan ilmu ilmu 

agama yang sangat berguna bagi penulis 

9. Nazhara Raudhatul Zannah selaku adik kandungku yang selalu 

mendukung 

10. Sahabat penulis sejak SMA Alfa Asfari Naufal, Desti Jihan Safitri  

11. Keluarga Top Gym yang selalu memberikan semangat kepada penulis 

untuk hidup sehat  

12. Muhammad Aliansyah dan Sines df  serta Rian Septian yang selalu 

menjadi rekan berolahraga penulis 

13. Para teman teman di manajemen d3 yang selalu mewarnai hari hari penulis 

selama berkuliah di universitas widyatama 



      Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih terdapat banyak 

kekurangan oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dari semua pihak  

yang ingin memberikan saran baiknya kepada penulis bagi perkembangan positif 

kedepannya . 

        Demikian tugas akhir ini penulis susun, semoga dapat bermanfaat bagi semua 

pihak dan bagi penulis sendiri. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih . 

Wassallammualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
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