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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan petunjuk-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan judul Strategi 

Pemasaran Hotel Aston Simatupang dalam Mempertahankan Tingkat Hunian. 

Laporan ini disusun untuk melengkapi studi bisnis perhotelan semester 8 dan 

merupakan salah satu syarat kelulusan pada jurusan Studi Bisnis Perhotelan.  

Dalam menyusun laporan Tugas Akhir ini, penulis ingin mengucapkan 

terimakasih pada orang-orang yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan 

pengarahan dari berbagai belah pihak, antara lain: 

1. Ibu Dea Prasetyawati SST.Par., M.M, selaku Dekan dari Fakultas 

Tourismpreneur 

2. Bapak Vincent Sylvester Leewellyn, SST.Par. M. Par, selaku Kaprodi dari 

studi Bisnis Perhotelan 

3. Ibu  Edvi Gracia Ardani, M.Par. selaku dosen yang bersedia membimbing 

dan membantu penulis 

4. Bapak Asep Syaiful Bahri, SP.,M.Si.,M.Par selaku dosen pembimbing 

yang membantu penulis dalam proses penulisan tugas akhir 

5. Seluruh dosen dan pengajar program studi bisnis perhotelan selama masa 

pendidikan penulis karena telah membekali penulis dengan pengetahuan 

untuk dapat menyelesaikan penulisan ini. 

6. Ibu Nanuk Haryati selaku narasumber yang telah bersedia meluangkan 

waktunya untuk menjadi narasumber dan diwawancarai oleh penulis 

7.  Ibu Etty selaku narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya 

untuk menjadi narasumber dan diwawancarai oleh penulis 

8. Ibu Linda yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi 

narasumber dan diwawancarai oleh penulis 

9. Orangtua dan keluarga penulis yang telah membantu memberikan 

dorongan dan doa 

10. Teman-teman bisnis perhotelan angkatan 2016 yang telah berjuang 

bersama dan memberikan dukungan  
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Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu 

penulis meminta maaf jika ada kesalahan kata-kata maupun konten yang 

terkandung di dalam penulisan laporan ini. Kritik ataupun saran sangat diharapkan 

agar kedepannya penulis dapat membuat laporan dengan lebih baik lagi. 

Akhir kata, penulis berharap laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan 

inspirasi dan manfaat besar bagi teman-teman maupun pembaca sekalian 

 

Jakarta, 9 April 2020 

Antonio Pranata Cuaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


