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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki oleh penulis. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan pendidikan program studi D-III Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana. 

 

Sehubungan dengan selesainya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan 

dan dorongan dari semua pihak Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua 

pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Tugas Akhir ini terutama kepada 

Dr.Aty Herawati M.Si, CFRM selaku dosen pembimbing penulis yang telah 

membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusun tugas akhir 

ini. Penulis menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak 

kekurangan sehingga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis memperoleh 

bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan 

Terimakasih kepada: 

 

1. Dr. Ir. Ariessetyanto Nugroho, MM., IPU., CMA., MMS selaku Rektor 

Universitas Mercu Buana 

2. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS  selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana 

3. Onggo Pramudito, ST, MM selaku Ketua Program D-III Manajemen 

Universitas Mercu Buana 

4. Seluruh Dosen, Staf, Karyawan dan Perpustakaan Universitas Mercu Buana 

yang telah membantu masa studi dan membantu penulis dalam menyusun 

Tugas Akhir ini 

5. Bapak Wahju A. Rianto, Bapak Iwan Rasman, Bapak Muhammad Ridwan, 

Bapak Agung Wijaya sebagai pembimbing magang di PT. Jasa Angkasa 

Semesta (JAS) yang sudah membantu penulis melaksanakan magang dan 

memberi masukan kepada penulis. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



iii 
 

6. Bapak (Dadan Ahmad Mulyadi) dan Mamah (Euis Saripah) yang penulis 

cintai, yang sudah membimbing, mendidik, dan memberikan kasih sayang 

untuk penulis serta senantiasa memberikan bantuan moril dan materil, bukan 

hanya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, namun juga telah setia menemani 

langkah penulis sampai hari ini. 

7. Adik penulis Erva Yanti Daneuis yang sudah memberikan semangat untuk 

penulis.  

8. Rekan – rekan D-III Manajemen angkatan 2015, Ratnasari, Devi Sri Wahyuni, 

Andini Julistyandhari, Suryatinigsih, Elyn Saghitha, Dinda Ayu Sekarwangi, 

Adi Permana, Desti Kurniati, Yayuk Anggraini dan seluruh teman-teman 

angkatan 2015. Terima kasih banyak karena yang sudah menemani perjalanan 

kuliah dengan penuh cerita, tawa dan kenangan – kenangan yang tidak akan 

bisa dilupakan. 

9. Untuk sahabat penulis Maulinda Muzdalifah, Ayu Azkah, Lita Monica, Syifa 

Butsainah, Maya Afriyani, Chindy Nur, Hana Safira, dan Yusina Utami yang 

selama ini telah memberikan semangat dan masukan kepada penulis.  

 

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya atas segala 

perhatiannya, bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dalam 

penyusunan tugas akhir ini yang kelak akan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin. 

 

Jakarta,    Agustus 2018 

 

                    

(Risdayanti) 
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