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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya,

Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “ Laporan

Magang Persiapan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pada Unit Airport

Learning Center PT. Angkasa Pura II (Persero) Tangerang.”. Tugas Akhir ini

merupakan syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) pada Program

Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan saran,

dorongan, bimbingan serta pengetahuan dari berbagai pihak yang merupakan

pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi. Pada kesempatan ini penulis

ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Mafizatun Nurhayati, SE, MM

selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan masukan dan saran

menyelesaikan tugas akhir ini. Selain itu, Penulis juga ingin menyampaikan

terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan dalam penyusunan Tugas

Akhir ini, kepada :

1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM., IPU., CMA., MSS., selaku Rektor

Universitas Mercu Buana.

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

dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

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

Manajemen Universitas Mercu Buana.
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4. Dr. Mafizatun Nurhayati SE, MM, selaku Dosen Pembimbing yang sudah

memberikan masukan dan saran menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Seluruh Dosen, Staff, dan Karyawan Universitas Mercu Buana yang telah

membantu penulis dalam menyusun tugas akhir ini.

6. Mba Sari Rahayu, selaku Pembimbing Lapangan yang telah bersedia

membimbing dan memberi semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

7. Bapak Yusup Trisetio, yang mewakili pembimbing lapangan di saat

pembimbing lapangan tidak berada di tempat.

8. Bapak Kistamadji, Bapak Sudarto,Bapak Iswan, Bapak Haikal, Mba Nisa,

Mba Doma, Mba Dwi,Ibu Yuli dan seluruh teman-teman di Unit Airport

Learning Center karena selalu membimbing dan memberi arahan selama

menjalani Magang di Angkasa Pura II (Persero).

9. Ibu, Bapak, Kakak dan Adik tersayang yang senantiasa memberi semangat

serta dukungan setiap harinya.

10. Sahabat Tri octaviana, Dhea Anggraeni, Yunita Astrid Damayanti serta teman-

teman seperjuangan D-III manajemen angkatan 2015 tersayang, terima kasih

atas segala kenangan dan cerita yang menemani penulis selama masa kuliah.

11. Sahabat Muhammad Nur Fikri, Siti Nuraysha, serta teman-teman yang lainnya

terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang diberikan kepada

penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari sempurna, dikarenakan

keterbatasan ilmu  pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang penulis

miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan
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bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga tugas akhir ini

bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan

pembaca pada umumnya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih 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.

Jakarta, 24 Agustus 2018

( Euis Komalasari )
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