
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

berkah, rahmat, hidayah, karunia, serta bimbingan-Nya penulis dapat menyusun 

dan menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat 

kelulusan pendidikan Diploma III Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan 

karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun penulis 

berharap agar hasil pengamatan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan 

mahasiswa/mahasiswi maupun bagi perusahaan tempat penulis melakukan 

pengamatan. 

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut 

membantu hingga selesainya tugas akhir ini. Untuk itu penulis mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Ayah dan bunda serta seluruh keluarga yang selalu memberikan do’a, kasih 

sayang, bimbingan, motivasi, dukungan, semangat, dan bantuan baik berupa 

moriil maupun materiil yang amat sangat berarti bagi penulis. 

2. Ibu Alm. Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.Si., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 



3. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.si., Ak., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

5. Ibu Rima Racmawati, S.E., M.si., Ak., selaku Ketua Program Studi Jurusan 

Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

6. Bapak Sendi Gusnandar S.E., MM., selaku Wakil Ketua Program Studi 

Jurusan Diploma  III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.  

7. Bapak Rima Rachmawati, S.E., M.si., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang 

dengan sabar dan perhatian telah menyediakan tenaga dan waktu di tengah 

kesibukannya untuk membimbing, memberi petunjuk, dan saran yang 

bermanfaat bagi penulis dari awal hingga selesainya tugas akhir ini. 

8. Seluruh Staf Pengajar, Staf Administrasi, Staf Perpustakaan, dan seluruh 

karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah 

memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama penulis menjalani 

pekuliahan di Universitas Widyatama. 

9. Bapak Kusmara selaku Kepala Produksi pada PT. Perkebunan Nusantara 

VIII Bandung yang telah bersedia memberikan keterangan dan data. 

10. Seluruh karyawan PT. Perkebunan Nusantara VIII atas perhatian, kesabaran, 

ketulusan hati menyediakan waktu yang sangat berarti bagi penulis dalam 

menyusun tugas akhir ini. 

11. Memet Ahong dan Memet Bani, makasih selalu memberi semangat Selalu 

ada disaat susah maupun senang kalian memet terbaik. 



12. Mutiara dan Melati, saudara-saudara yang cantik yang selalu kasih 

semangat dan menghibur disaat udah mentok ngerjain tugas akhir ini. 

13. Makasih buat My Extraordinary Man yang selalu mendukung, memberikan 

semangat, memberi solusi, membantu baik moriil ataupun materiil, 

pokoknya buat semuanya. Makasih banyak ya sayang. 

14. Sahabat seperjuangan Yayu, Alifa dan Sintya yang selalu ada disaat senang 

dan susah dalam proses penyusunan tugas akhir. Makasih ya cantik akhirnya 

kita lulus bareng-bareng. 

15. Sahabat-sahabatku tercinta geng glasses yang selalu kompak, merasakan 

susah dan senang, semangat dan malas kuliah bareng-bareng Yayu, Ina dan 

Tita makasih ya geng buat dukungannya selama ini.  

16. Seluruh teman-teman angkatan 2010 terima kasih atas bantuan dan 

dukungannya. 

17. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan telah berperan serta 

dalam membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu per satu terima kasih banyak. 

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala 

kebaikan dan ketulusan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

penyusunan Lapotan Tugas akhir ini. 
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