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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,  

karena berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN 

LAPORAN ARUS KAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 

(PDAM) TIRTAWENING KOTA BANDUNG.” 

Adapun maksud serta tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah 

untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir 

Program Studi Akuntansi Diploma III Pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

Dalam penyusunan dan penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini, penulis 

menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna akibat masih 

kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis, karena itu penulis mohon maaf 

apabila terdapat kekurangan, dan penulis dengan senang hati menerima kritik dan 

saran dari pembaca. 

Selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis banyak sekali 

mendapatkan bantuan, bimbingan, saran, doa, serta dukungan dari berbagai pihak 

baik moril maupun materiil yang sangat berarti bagi penulis. Atas bantuan tersebut, 

dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan banyak 

terima kasih terutama kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan penulis 

untuk menyusun Laporan Tugas Akhir ini, selanjutnya tidak lupa penulis 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Kedua Orang Tua tercinta Sri Mulyaningsih (makasih yah mah atas doa dan 

dukungan baik moral maupun materil yang diberikan selama ini) dan Yuyu 
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Wahyudin (Alm) (maaf pah Dewi belum bisa banggain papah semoga dengan ini 

papah bisa tersenyum dan senang, disini Dewi hanya bisa berdoa semoga papah 

tenang di surga ALLAH SWT amin). 

2. Kedua kakakku Ratih Handayani dan Inggri Aprianty, adikku Asri Fauzyah 

beserta kakak iparku Iin Saripudin dan M.Fery Indra Sakti, atas semua dukungan 

yang kalian berikan selama ini. 

3. Yang Terhormat Bapak Sendi Gusnandar Arnan, S.E., M.M., Ak. selaku dosen 

pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

membimbing serta memberikan petunjuk dan nasehat yang sangat berarti dalam 

menyusun Laporan Tugas Akhir ini. 

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koebandijah, A.K., M.S., Ak., selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Universitas Widyatama. 

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

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

Universitas Widyatama. 

7. Ibu Rima Rachmawati, S.E., M.Si., Ak., selaku ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis 

selama masa perkuliahan. 

9. Staf Administrasi Perpusatakaan Universitas Widyatama atas semua bantuan 

yang telah diberikan. 

10. Pak Herman dan Ibu Nirma yang telah  memberikan kesempatan penulis untuk 

penelitian pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota 

Bandung. 

11. Ahmad Dae Roby thanks for love, sacrifations, goods, patiencies, cares, 

happinesses, sungs, promises, and everything you give.

12.  Buat sahabat-sahabatku Virca, Kiki, Kania, Dini, Dede dan Hilma kalian semua 

sahabat terbaikku di saat suka dan duka. 
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13. Teman-teman seperjuangan dalam menyusun Tugas Akhir ini Icha, Naya, Tasya, 

Bunga, Hilda. 

14. Semua Mahasiswa Akuntansi D3 angkatan 2009 atas kebersamaan dan 

kerjasamanya selama masa perkuliahan berlangsung. 

15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah turut 

membantu terselesaikannya laporan tugas akhir ini, semoga Allah SWT 

membalas kebaikan semua pihak dengan balasan yang berlipat ganda. 

Bandung, Desember 2012 

 Penulis 

(Dewi Fitriani) 


