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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih 

dan anugrah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini 

dengan judul “Tinjauan Atas Perlakuan Akuntansi untuk Produk Cacat”. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan tugas akhir ini masih banyak 

kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi, hal ini disebabkan karena terbatasnya 

kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, maka dengan segala 

kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua 

pihak. 

laporan tugas akhir ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya 

bimbingan, dorongan dan bantuan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak, terutama yang terhormat : 

1. Kedua orang tua tercinta Kikim Mulyadi dan Ersih Devianti yang selalu 

memberikan kasih sayang, doa, serta dorongan moril maupun materil yang tidak 

terhingga bagi penulis (thanks for Everything). 

2. Yang tersayang kakakku C’lia, dan adik-adikku Leni dan Livia untuk doa, 

dukungan, semangat, tawa serta kasih sayang yang kalian berikan. 

3. Ibu Tetty Lasniroha, S.E., M.Ak, selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan dorongan selama 

penyusunan laporan tugas akhir ini. 

4. Ibu Prof. DR. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak., selaku ketua badan 

pengurus yayasan Universitas Widyatama. 

5. Bapak DR. Mame S. Sutoko, Ir., DEA, selaku Rektor Universitas Widyatama. 

6. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.M., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 
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7. Bapak Eriana Kartajumena S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

S1 dan D III  Universitas Widyatama.  

8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

memberikan bekal ilmu pengetahuan dan membantu dalam penyelesaian 

laporan tugas akhir ini. 

9. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widyatama, khususnya bagian 

perpustakaan dan LDE yang telah memberikan kemudahan fasilitas kepada 

penulis dalam mengerjakan laporan tugas akhir ini. 

10. Bapak Binner Habeahan S.H, Bapak Iman, Bapak Rasdi, selaku yang telah 

memberikan izin, bantuan dan pengarahan yang penulis butuhkan dalam 

penyusunan laporan tugas akhir ini. 

11. Candra S.E., yang selalu memberikan doa, perhatian dan dorongan kepada 

penulis. 

12. Keluarga Pastori, Om Matius, Tante Wati, Yosua, dan Ocha terima kasih untuk 

doa dan semangat yang diberikan selama ini kepada penulis. 

13. Teman-teman dekat penulis, Liawati, Vina, Vivi dan Rahmi terima kasih atas 

persahabatan dan dukungan yang diberikan selama ini kepada penulis. 

14. Guru-guru sekolah minggu: C’miming, C’Santi, C’lidiya, C’Oline, K’oky, 

K’Hendra, K’Deni, K’Adelim, Ani dan Rudi terima kasih buat semangat, 

teguran, nasehat dan kebersamaannya dalam melayani di UPC. 

15. Anak-anak sekolah minggu mulai dari kelas Sem, Ham, Yafet, Daun dan Ester 

terima kasih untuk canda tawa, semangat dan doa yang telah kalian berikan. 

16. Anak-anak remaja dan pemuda UPC: Sari, Utami, Tini, Indri, Siska, Reni, 

Hana, Tintin, Ogi, Yosua, Peter, Daniel, Bobby, Rivo, Willy, Jefri, dan Yusak 

terima kasih untuk pertemanan, kebersamaannya, pelayanan, doa serta 

dukungan yang telah kalian berikan.   

17. Teman-teman kostan, Tuska, Echa, Tia, Hana, Netty, Rahel dan T’Desi, terima 

kasih buat pertemanan dan kebersamaannya. 
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18. Anto, Romi dan Om Lukas terima kasih untuk tebengan dan waktunya yang 

telah banyak membantu penulis. 

19. Kakak PA, K’Marlin terima kasih buat doa, perhatian, waktu dan kasih sayang 

yang telah diberikan. 

20. Seluruh angkatan 2005 Akuntansi DIII terima kasih untuk kebersamaannya. 

21. Semua pihak yang karena keterbatasan tak mungkin disebutkan satu persatu. 

Penulis berharap semoga Tuhan membalas segala budi baiknya dan akhir kata, 

penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca 

dan semua pihak yang berkepentingan. 

 

 

 

Bandung, Juni 2008 
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