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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh. 

 Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Analisis 

Sumber dan Penggunaan Kas pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota 

Bandung” ini dengan baik. Tak lupa semoga shalawat serta salam tetap 

tercurahkan kepada junjunan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. 

 Tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam menempuh ujian Ahli Madya Fakultas Ekonomi Program 

Studi Akuntansi Universitas Widyatama Bandung. 

 Seperti layaknya ciptaan manusia yang penuh keterbatasan, penulis 

menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan tidak dapat 

tercipta tanpa adanya keterlibatan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada : 

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta, serta Kakak, Adik, dan Keponakanku 

tersayang (Akur & Sofi,  Uni & Suami, Ima, Ijal, dan Mutty qu tercinta) 

terimakasih atas dukungan, Doa dan Kasih sayangnya yang tiada henti.... 

2. Bapak Paulus Sugianto Yusuf, S.E., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

berkenan meluangkan waktu, pikiran serta bimbingan, saran serta nasihat 

dalam penyusunan tugas akhir ini 

3. Drs. H. Mame S. Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas Widyatama 

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

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

5. Bapak Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Pjs. Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

6. Ibu Prof. Dr. H. Koesbandijah, S.E., Ak., M.Si., selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama Bandung. 
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7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

yang telah membekali ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang sangat 

berharga kepada penulis. 

8. Para Petugas Perpustakaan yang selalu membantu penulis mengambilkan 

Laporan Tugas Akhir dan memberikan informasi tentang buku-buku yang 

dapat dijadikan referensi baik secara langsung maupun tidak langsung. 

9. BPM dan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung yang telah 

mengijinkan penulis untuk melakukan kerja praktik. 

10. Bapak Moch. Rosidi, S.E., selaku pihak KPKB di Bagian Akuntansi yang 

telah menjadi pembimbing dan telah banyak membantu memberikan data serta 

memberikan arahan-arahan yang penulis butuhkan. 

11. Sahabat-sahabatku, Ernie, Rahmi, Tika, Ria, Indah, Rapih, Mery, Iduy, Erwin, 

keindahan dari kebersamaan yang tidak dapat dilihat dan hanya bisa dirasakan, 

terima kasih atas segalanya. 

12. Kakakku Ibenk, makasih atas dukungan, Doa, dan segalanya buat „na 

13. Semua teman seperjuangan Akuntansi D III 2005 yang tak dapat penulis 

sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kebersamaannya.  

14. Semua pihak yang terkait dan telah banyak membantu penulis dalam 

menyusun Laporan Tugas Akhir ini sehingga dapat selesai tepat pada 

waktunya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih. 

Akhirnya penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi para pembaca terutama bagi pembaca yang berminat 

mengembangkan penelitian ini dengan bentuk penelitian yang lebih sempurna. 

Semoga Allah SWT selalu memudahkan jalan dan senantiasa memberikan 

petunjuk bagi kita semua, Amin Ya Robbal „Alamin... 

Wassalamu„alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh. 

 

Bandung, September 2008 
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