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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’allaikum. Wr. Wb 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 

selalu mencurahkan segala kasih sayang-Nya, segala rahmat dan karunia-Nya dan 

segala nikmat yang tidak terhingga, sehingga Alhamdulillah penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul: “Tinjauan atas 

Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Murabahah Emas Berdasarkan PSAK 

Nomor 102 pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung”. Tugas 

akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang Diploma-III 

Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

masih banyak kesalahan 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 yang akan datang. 

 Selama penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan 

bimbingan, dorongan, masukan dan semangat yang sangat berarti dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Kedua orangtua tercinta Deden Bintang Priambadha dan Sri Mardiyah 

yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun material, yang 

juga senantiasa memberi do’a, 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 
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kebahagiaan yang tiada terbatas dan semoga hasil Tugas Akhir ini bisa 

membuat papah dan mamah bangga. 

2. Bapak Sendi Gusnandar, S.E., M.M., Ak., selaku Dosen Pembimbing 

yang telah meluangkan waktu yang dimiliki, tenaga dan pikiran untuk 

membimbing serta memberikan pengarahan, masukan dan kritikan 

kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.  

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

Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

4. Almarhumah Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah, A.K., M.Si., Ak., selaku 

Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama Bandung. 

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

Widyatama Bandung. 

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

Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

7. 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. 

8. Kepada Pak Ade, terimakasih atas segala informasinya tentang semua 

kegiatan perkuliahan, bimbingan hingga sidang. Yang kadang datang lalu 

pergi begitu saja entah kemana saat kita mencari dan membutuhkan 

(Bapa memang kocak). 

9. Seluruh Staf Perpustakaan dan Staf Karyawan Universitas Widyatama 

Bandung. 

10. Kepada Ibu Ida Farida, selaku Pimpinan Bank BNI Syariah Kantor 

Cabang Bandung, yang telah mengizinkan penulis untuk dapat 

melaksanakan kerja praktik di Bank BNI Syariah Cabang Bandung Jalan 

Buahbatu nomor 157C Bandung. 

11. Ibu Susan Hendayanti, selaku Penyelia Bagian Umum dan Administrasi 

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung, yang telah membimbing 
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penulis dalam mengumpulkan dan mencari data-data yang diperlukan 

untuk tugas akhir ini. 

12. Seluruh karyawan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung, yang 

telah menjadi pembimbing sekaligus teman baru bagi penulis. Penulis 

senang dapat menambah pengalaman baru di tempat ini. 

13. Adikku Gilang Oktaviano yang telah membuat penulis bahagia dengan 

segala canda dan tawanya. 

14. Nenek tercinta Tien Suhartini walaupun kadang bawel dan cerewet 

memberikan nasihat pada penulis tetapi semua itu berharga. Untuk kakek 

Suprijadhi di Sana, Tugas Akhir ini untuk kakek juga, semoga kakek 

bangga di Sana. Terimakasih untuk kalian, dua sosok yang juga sangat 

berharga bagi hidup penulis.  

15. Teman-teman dekatku Endang, Nida, Dewi, Risna, terimakasih atas 

segala semangat kalian untuk penulis, terimakasih atas segala 

kebersamaan kita, untuk segala cerita, canda, serta tawa yang telah kalian 

berikan. Semoga persahabatan kita tetap terjalin selamanya.  

16. Untuk teman senasib, sepenanggungan dan seperjuanganku Yayu, Alifa, 

dan Mentari yang berjuang bersama selama penyusunan tugas akhir ini. 

Menunggu waktu untuk bimbingan bersama-sama. Selalu ada cerita. 

Walaupun kadang capek, kesel, bingung, tetapi kita tetap semangat. 

Terimakasih telah memberikan semangat dan kegembiraan itu untuk 

penulis sehingga menjadikan semua ini tidak membosankan. (Mulai 

bersama, mari akhiri bersama semester enam ini) 

17. Untuk Widya, Astri, Amel, Phani, Rhea, Ega, Ina, Teh Tita, Mas Jaw, 

Dasenk, Amet, Pimen, Azhar dan kepada seluruh keluarga besar 

Akuntansi D-III angkatan 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

per satu. Terima kasih karena kalian telah menjadi teman-teman yang 

baik selama perkuliahan, teman-teman yang kocak sehingga membuat 

masa-masa kuliah menjadi berwarna dan bermakna. Sukses selalu untuk 

kalian semua.  
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18. Untuk seseorang yang selalu memberikan tawa, canda, semangat, 

dorongan dan juga do’anya untuk penulis. Jamaludin Ramdan, 

terimakasih atas segala nasihat yang diberikan, terimakasih selalu 

memberikan dukungan membangun saat penulis sedang jatuh sekalipun, 

terimakasih tetap selalu ada bagaimanapun keadaannya.  

19. Sahabatku dari SMA Novi Hanafiah, Sinta Kurnia, Ayu Alinda, Dini 

Nardiyanti, senang sekali dapat mengenal kalian dan masih berhubungan 

baik hingga detik ini. Terimakasih atas segala dukungan kalian, 

walaupun berbeda Universitas tetapi kita tetap saling memberikan 

dukungan dan semangat.  

20. Serta semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu per satu, yang telah 

banyak membantu dan memberikan do’a demi kelancaran penulis dalam 

menyusun tugas akhir. 

21. Untuk bapak Satpam yang selalu setia membuka pintu komplek, sehabis 

penulis pulang bimbingan di kampus. 

Penulis berharap sebuah karya tulis sederhana ini dapat berguna bagi 

penulis khususnya dan bagi pembaca serta segala pihak yang terkait dalam 

penyusunan tugas akhir ini. Akhir kata,  jazakumullahu khairon katsiro (semoga 

Alloh memberi balasan yang lebih baik) dan semoga Alloh selalu melimpahkan 

kebahagian baik dunia maupun akhirat kepada pihak-pihak yang telah membantu 

dalam menyusun tugas akhir ini. Aamiin. 

 

 

Bandung, Mei 2013 

         Penulis, 

 

 

 

Sintya Mega Apsari 

 


