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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang selalu mencurahkan 

segala kasih sayang-Nya, segala rahmat dan karunia-Nya dan segala nikmat dan 

pertolongan yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Tinjauan atas Metode Pengakuan 

Pendapatan sesuai PSAK No.23 pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) 

Bandung”. 

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Tugas akhir ini adalah 

untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh dan 

menyelesaikan program studi Diploma III Jurusan akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

masih banyak kesalahandan dan jauh dari kata sempurna, dikarenakan oleh segala 

keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya 

kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk dapat dijadikan 

perbaikan bagi penulis di masa akan datang. 

Selama proses Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan dan 

dorongan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, untuk itu 

perkenankanlah pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih 

terutama kepada : 

1. Allah SWT yang tiada hentinya penulis panjatkan puji dan syukur atas 

limpah karunia-Nya. 

2. Seluruh keluarga tercinta, Ibu yaitu Ibu Dinny Sri Wahyuni dan Ayah 

yaitu Bapak Chairuddin Nasution yang telah membesarkan, mendidik, 

serta memberikan kasih saying. Terima kasih senantiasa memberi do’a, 
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dukungan, dan motivasi demi kelancaran studi dan tugas akhir kepada 

penulis dengan penuh rasa sabar dan kasih sayang sehingga Alhamdulillah 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga Allah SWT selalu 

melindungi dan memberikan kebahagiaan yang tiada terbatas dan semoga 

hasil Tugas Akhir ini bisa membuat ayah dan ibu bangga. 

3. Kakak tersayang yaitu Irine Dilla Andika yang selalu memberikan 

semangat dan inspirasi juga rasa peduli terhadap adiknya dan Adik 

tersayang Salamah Fia Rahmila yang selalu setia menyemangati dan 

mendoakan demi kelancaran pembuatan Tugas Akhir ini; 

4. Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak. selaku Dosen 

Pembimbing yang telah meluangkan waktu yang dimiliki, tenaga dan 

pikiran di tengah kesibukan untuk memberikan bimbingan, petunjuk, 

masukan dan kritikan dalam penyusunan tugas akhir penulis. Dan selaku 

Sekretaris Program Studi Akuntansi D3 Falkultas Ekonomi Universitas 

Widyatama yang telah memberikan pengarahan selama pengajuan proposl 

Laporan Tugas Akhir hingga diberikan persetujuan. 

5. T. Onto Wiryo, S.E., M.BA., selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan 

Universitas Widyatama Bandung. 

6. Bapak Dr. H. Mame Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

7. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M,Si., Ak., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Ibu Rima Rachmawati, S.E., M,Si., Ak., selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi D3 Falkultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Seluruh staf Dosen Universitas Widyatama Jurusan Akuntansi, 

khususnya Jurusan Akuntansi D-III yang telah membimbing serta 

memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan sangat 

bermanfaat bagi penulis. 
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10. Seluruh Staf Perpustakaan dan Staf Karyawan Universitas Widyatama 

Bandung. 

11. Kepada Ibu Dedeh Hendrawati selaku Analyst Customer Royalti yang 

telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

12. Ibu Tati Supriati, selaku a.n EVP Training and Education, Manager 

Administration and Financial, yang telah mengizinkan penulis untuk dapat 

melakukan kerja praktik di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

13. Bapak Enan Sunanto , selaku sekretaris bagian KC yang telah 

memberikan ilmu, nasihat dan bimbingan selama kegiatan Kerja Praktik 

berlangsung. 

14. Ibu Irene , selaku staf akuntansi laba/rugi yang telah memberikan 

informasi dan data yang penulis butuhkan dalam penyusunan Laporan 

Tugas Akhir ini. 

15. Seluruh karyawan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kota Bandung, yang 

telah menjadi pembimbing sekaligus teman baru bagi penulis. penulis 

senang dapat menambah pengalaman baru di tempat ini. 

16. Kakak tersayang yaitu Irine Dilla Andika yang selalu memberikan 

semangat dan inspirasi juga rasa peduli terhadap adiknya dan Adik 

tersayang Salamah Fia Rahmila yang selalu setia menyemangati dan 

mendoakan demi kelancaran pembuatan Tugas Akhir ini; 

17. Sahabatku dari SMA Ina Herlina, Winna Aprilia Utami, Juwita Gandini, 

Puji Dwi Lestari, Hesti Amilia, Fauzia Fadhilla, Dian dan Tria terima 

kasih telah memberi semangat, membantu dan menemani penulis dari 

awal pembuatan tugas akhir hingga selesainya Tugas Akhir ini. 

18. Teman-teman dekatku di kampus Rd.Rani Nurdiyanti, Nadya Syafirah, 

Lusiana Vera dan Fanny M.Noor, terima kasih atas segala semangat 

kalian untuk penulis, terima kasih atas segala kebersamaan kita, untuk 

segala cerita, canda dan tawa yang telah kalian berikan. 
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19. Untuk teman senasib, sepenangungan dan seperjuangan Riephani Juliana 

dan Dewi yang berjuang bersama selama penyusunan tugas akhir ini. 

20. Seluruh Keluarga besar Akuntansi D-III angkatan 2010 Suci Nurhanisa, 

Wahyu, Elgarini, Fikri Alwi, Agung, Andreas, Firman, Ina, Yayu dan 

teman-teman semuanya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima 

kasih kalian telah menjadi teman yang baik pada masa perkuliahan, 

terima kasih bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan dan dalam 

penyusunan laporan tugas akhir ini 

21. Serta semua pihak, keluarga, sahabat yang telah membantu, mendo’akan 

dan memberi semangat selama penulis menimba ilmu di Universitas 

Widyatama yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

Sebagai manusia yang tidak akan luput dari ketidaksempurnaan, penulis 

menyadari akan kekurangan yang ada dalam penulisan Tugas Akhir ini karena 

keterbatasan penulis. Dalam kesempatan ini, penulis mengharapkan berbagai 

saran maupun kritik yang membangun demi perbaikan Tugas Akhir ini. 

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan balasan yang tak ternilai 

atas segala bantuan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat. Akhir kata, 

penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan pengetahuan, 

pengalaman maupun informasi lainnya bagi siapa saja yang 

menggunakannya.Amin. 
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