
 
 

 

 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat serta 

karunia-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini guna 

memenuhi salah satu syara tmenempuh ujian sidang pada program studi Diploma III 

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. Adapun judul dari 

laporan tugas akhir yang diajukan penulis adalah“ Tinjauan atas Penyusunan dan 

penyajian Laporan Laba Rugi Berdasarkan PSAK Nomor 101 Pada PT. Bank BNI 

Syariah Cabang Bandung”. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih kurang dari 

kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 

penulis. Oleh karena itu, segala macam saran dan kritik dari berbagai pihak yang 

sifatnya membangun sangat penulis harapkan. 

 Terlepas dari hal  tersebut diatas penulis berkeyakinan bahwa penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, bimbingan, 

dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT yang selalu memberikan limpahan karunia-Nya, puji dans 

yukur tiada henti dipanjatkan. 

2. Mama dan Papa tercinta yang selama ini selalu mengiringi langkah 

saya dengan penuh suka cinta, kasih sayang, bantuan, dukungan dan 

doa yang tiada henti tanpa keluh kesah. Semoga tugas akhir ini 

menjadi kado sederhana yang indah untuk kalian. 

3. Alm. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, DE.,M.s., Ak., selaku Ketua 

badan Pengurus Yayasan Universitas Widyatama Bandung. 



 
 

 

 
 

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

Widyatama Bandung. 

5. Bapak Dr. H. Islahhuzzaman, S.E., M.Si., Ak, selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

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

Akuntansi Diploma III Universitas Widyatama Bandung. 

7. Bapak Sendi Gusnandar Arman, S.E., M.M., Ak, selaku Wakil Ketua 

Program Studi Akuntansi Diploma III Universitas Widyatama 

Bandung, sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan 

bimbingan dan pengetahuan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir 

ini. 

8. Seluruh dosen dan staff pengajar Akuntansi Diploma III Fakultas 

Ekonomi yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis 

selama masa perkuliahan. 

9. Staff administrasi dan perpustakaan Universitas Widyatama atas semua 

bantuan yang telah diberikan. 

10. Kepada keluarga Bapak Hendra Musdianto yang telah banyak 

membantu memberikan informasi. 

11. Buat seluruh keluarga besarku atas doan dan dukunganya. 

12. Untuk pacarku dan motivator pribadiku, Ahmad Saepudin Pamungkas 

yang tanpa henti memberikan dukungan dan semangat. Nasihat dan 

saran yang diberikan sangat membantu saya menjadi semangat dalam 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

13. Sahabat-sahabat seperjuanganku Cintya Mega, Yayu Kharisma, 

Mentari Lingga yang tak kenal lelah menunggu dosen pembimbing 

serta yang selalu memberikan dukungan dan semangat. 

 



 
 

 

 
 

14. Kepada seluruh teman-teman D3 angkatan 2010, penulis ucapkan 

terimakasih dan sukses selalu 

15. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu 

semoga allah SWT membalas semua kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah 

memberikan bantuan baik tenaga maupun waktu serta pikiran untuk membantu 

penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Penulis berharap laporan tugas 

akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak 

yang memerlukan. 

 

Bandung, Mei 2013 

           Penulis 

 

 

      Alifa Rizqi Putri Sari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


