
KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdullilah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala 

rahmat  dan  karunia-Nya  telah  memberikan  kekuatan  dan  keridhaan  kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penyusunan Lporan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memnuhi salah 

satu  syarat  dalam  menempuh  ujian  sidang  Diploma  III  Fakutasa  Ekonomi 

Universitas  Widyatama.  Laporan  Tugas  Akhir  ini  disusun  berdasarkan  hasil 

peninjauan  yang  penulis  lakukan  pada  Koperasi  Pegawai  Pemerintah  Kota 

Bandung.

Penulis  menyadari  bahwa  Laporan  Tugas  Akhir  ini  tidak  dapat 

diselesaikan tanpa adanya dukungan dan dorongan serta bimbingan yang sangta 

berarti dari berbagai pihak. Rasa terima kasih setulus-tulusnya penulis sampaikan 

kepada  orangtua  penulis  yang  dengan  sabar  dan  penuh  kasih  saying  telah 

membimbing  dan  memberikan  dorongan,  baik  secara  moril  maupun  materil 

kepada penulis.

Dalam  penyusunan  Laporan  Tugas  Akhir  ini,  penulis  telah  banyak 

memperoleh  bantuan,  bimbingan  serta  saran-saran  dari  berbagai  pihak.  Oleh 

karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapakan kepada: 

1. Untuk Mama, Papa, adik-adikku, GrandMa dan Grandfa terima kasih atas 

dukungan, cinta, perhatian, semangat dan kasih saying yang kalian berikan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

2. Bapak Ahmad Fajar, S.E.,M.Si.,Ak. Selaku Dosen Pembimbing yan telah 

berkenan  meluangkan  waktu,  pikiran,  bimbingan,  saran  serta  nasehat 

dalam penyusunan Tugas Akhir.

3. Bapak Eriana  Kartadjumena,S.E.,M.M.,Ak selaku  Ketua  Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.



4. Ibu  Prof.Dr.H.Koesbandijah,S.E.,Ak.,M.Si  selaku  Ketua  Yayasan 

Widyatam Bandung.

5. Seluruh  Dosen  dan  Staf  Pengajar  Fakultas  Ekonomi  Universitas 

Widyatama yang telah membekali ilmu pengetahuan dan pengalamannya 

yang sangat berharga kepada penulis.

6. Bapak Rusdi selaku Ketua Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

7. Bapak  Harry  selaku  Wakil  Ketua  Koperasi  Pegawai  Pemerintah  Kota 

Bandung yang telah membimbing dalam menulis pelaporan Tugas Akhir 

ini.

8. Bapak Nana dan Rosidi S.E selaku pihak Koperasi Pegawai Pemerintah 

Kota  Bandung  di  bagian  Akuntansi  yang  telah  banyak  membantu 

memberikan  data-data  serta  memberikan  arahan-arahan  yang  penulis 

butuhkan.

9. Seluruh pegawai  dan  staff  Kopersi  Pegawai  Pemerintah  Kota  Bandung 

yamg selama ini membantu penulis dalam menyeleaikan Tugas Akhir.

10. Temen-teman seperjuanganku dalam segala  hal:  Rina,  Rahmi,  Tika,  Ka 

Siska, Rapih,Ria, Lira, Desi, Cika, Desti, Ami, 

11. Temen-temanku yang ada di Wisma Grace: Yuli, Neng, Eni, Astri. Alya, 

Nadya, Agnes, Maya dll Tak lupa untuk Bapak kosanku Pak Sugeng

12. Semua anak D3 Akuntansi 2005 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, terima kasih atas bantuan apapun yang telah diberikan.

Penulis  menyadari  masih  terdapat  kekurangan-kekurangan  dan  dari 

sempurna, namun penulis berusaha semaksimal mungkin agar dapat memberikan 

manfaat  yang  positif  bagi  penulis  sendiri  khususnya  dan  bagi  penbaca  yang 

memelukan umumnya.
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